
PRoToKoŁ
z obrad LMesji Rady Miasta

z dnia l0listopada 2010 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury' Uczestniczyło l5
radnych, Burmistrz Miasta, z-ca Burmistrza, skarbnik Miasta' Naczelnicy Wydżałów Urzędu
Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, faproszęni pĘedstawicielę zakładów pracy i
organizacj i.

obrady otworzyła Pfzewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska' któIa powitała zaproszonych gości,
publiczność oraz wszystkich radnych.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocność oblad'
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała' ze radni otrzymali proponowany porządek.
zvł|óciła się z zApyianiem, czy są uwagi do przędłożonęgo polządku obrad.
Burmistrz Miasta zaproponował aby do porządku obrad włączyć punkt w splawie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowarria przesfuzennego miasta Rawa Mazowiecka. Temat
był przedmiotem posiedzeń komisji Rady Miasta'
Przewodnicząca Rady poddala pod głosowanie przedlożony wniosek. W głosowaniu wniosek
zostal przyjęty większością głosów. Głosowało l5 radnych, za.l4, wstrzymujący -l.
Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku w głosowaniu został przyjętyjędnogłośnie (głosowało l4
radnych) w następuj ącym brzmieniu:
L Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad'
3' Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4' Zmiana budżelu Miasta na 20l0 rok'
5' Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kjedyfu.
ó' określenie wysokości podatku rolnego i leśnego.
7' Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania plzestrzennego miasta

Rawa Mazowięcka'
8. Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta.
9. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji i Rady Miasta.

l0. Sprawozdanie Burmistza ojego pracy między sesjami.
I 1 lnterpelacje, zapytania.
l2. Zakończenie obrad.

Ad 3. Przyjęci€ protokolu z poprzedniej seśji'

Protokół z obrad LIII Sesji Rady Miasta został przyjęty w głosowaniu większością głosów.
Głosowało l5 radnych, za- 9, wstzymujących _ 3.

Ad 4. zmiana budżetu Miasta na 2010 rok

Tenat referowała Skarbnik Miasta Jolanta witczak.
Powiedziała m.in.
Plojekt uchwały dotyczy zmiany budżetu w następującym zaklesie:

l zmiany w p|anie dochodów budżetu dotyczy:



Dział].156 zwiększa się o kwotę 19400 zł planowane dochodyztytułulekompensatyzbudż€tu
państwa za utracone dochody z podatku od nieruchomości w związku z ustawowym zwolnieniem z
placenia podatku zakład pracy chronionej z terenu naszęgo miasta'
Dfiał 80l - zwięksfa się o kwotce 140.000 zł wielkość planowanęj dotacji z Urzędu Gminy Rawa
Mazowiecka na pokrycie części kosztów nauki rł szkołach i opieki przedszkolnej w miejskich
placówkach' dzieci zamieszkałych na terenie sąsiedniej gminy w związku z końcowym rozliczeniem
wydatków ponięsionych z budżętu miasta na utrzymanie szkół i przedszkoli do których u,częszczają
dzieci z Eniny.

Il Zmiany w planie wydatków dotyczą:
Dział 7 57 zwiększa się o kwotę 70.0000 zł planowane wydatki niezbędne do końca roku na pokycie
potrzeb w zakresie obsfugi zadłużenia z tytułu spłaty odsetek od kredytów i pożyczek'
Dział 7 58 _ zwiększa się kwotę rezerwy ogólnej w wydatkach budżefu miasta na 20 l 0 rok'
Dział 801 dokonuje się następujących zmlan:
- w Szkole Podstawowej Nr 1 przenosi się oszczędności na wynagtodzenia i pochodnych w
kwocie 28'000 zł na wydatki z,łłiązar'ę z ogrzewanięm pomieszczeń, a w szkole Podstawowej nr 4
oszczędności na wynagrodzęniach w świetlicy w kwocie 8.000 zł przenosi się na zwiększenie
wynagrodzeń w szkole w związku z wystąpieniem nieplanowanego urlopu zdrowotnego.
- W Gimnazjum Nr 2 na wniosek Dyrektora przenosi się oszczędności na pochodnych od
wynagrodzeń w kwocie 30.000 zł na zakup usług,
- zwiększa się o kwotę 50'000 zł naliczęnie środków na fundusz socjahy ęmęr,.towanych
nauczycieli szkól i przedszkoli miejskich w związku z dokonaną analizą potrzeb do końca roku.

Na wniosek Dyrektora oSiR zwiększa się o kwotę 20'000 zł planowane przychody i wydatki
zaldadu budżetowego.

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr Irla _ przewodniczący komisji.
Komisja Budżętu po analizie pŹedłożonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie pĄekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 20l0 rok'

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŹyna Dębska pŹedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany budzetu na 2010 rok.
Uwag do treści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została przyjętajednogłośnie. Głosowało l5 radnych.

Ad 5. Zmiana uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Temat referowała skarbnik Miasta Jolanta witczak.
Powiedziała m.in.
Projekt uchwaly dotyczy zmiany uchwały o zaciągnięciu kedyu poprzez zapisanie w uchwale
Możliwości pŹeniesienia części niewykorzystanego kedyfu na Iealizację budowy krytej pływalni
wlaz ze sztucznym lodowiskiem z 20l0 roku' na ręalizację tego zadania w roku następnym'

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr Irla_ przewodniczący komiŚji.
Komisja budŹefu po zapoznaniu się z przedłożoną przez Skarbnik Miasta informacjq w sprawie zmiany
uchwały Nr XLIll/337l10 o zaciągnięciu kedytu na realizację inwestycji ,' Budowa kry'tej pływalni
wraz ze sztucmym lodowiskiem" opiniuje pozytywnie.

Innych rłniosków nie było.



Przewodnicząca Rady Miasta GraŹyna Dębska pŻedstawiła treść projekfu uchwały w spEwię
zmiany uchwaly o zaciągnięciu kredytu'

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjętajednogłośnie' Głosowało l5 radnych.

Ad 6. Określenie wysokości podatku rolnego i leśn€go.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m'in'
Przedkładam wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie wymiaru podatku rolnego na 201l rok
w oparciu o średnią cenę skupu kwintala zyta okeśloną plzez Prezesa Głównego Urzędu
statystycznego za okres llI kwartałów br.. W komunikacię Prezes cUS określił cenę na kwotę
3.1 ,64 zł zakwintaI i ęęrra ta odpowiada średniej cenie sprzedazy zyta jaka obowiq4.wała na rynku
rolnym na terenie kraju.
Zgodnic Z ań.6 ust' l ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku lolnym podatek lolny ustala
się jako ró\ulowańość pienięzrq 2,5 kwintala żyta wyliczoną w oparciu o średnią cenę skupu żyta
określoną przez GUS od l ha przeliczęniowego gruntu'
Wnioskuję o pozostawięnie w 20l l roku do wymialu podatku rolnego cenę skupu na poziomie
określonym plzez Prefesa GUS. Ustalona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta odpowiada
faktycznęj cęni€jaką otrzymują rolnicy Za sprzedany kwintal .ż}'ta. podana cena skupu żyta dla
potEeb wymiaru podatku w 201l roku uległa zwiększeniu w porównaniu z rokiem ubiegłym o
3'54 zł za kwintal, co będzie miało minimalne przełożenie na obciążenie finansowe z tytufu
należnego podatku Iolnego dla właścicieli gospodarstw rolnych z terenu miasta'

Przewodnicząca Rady Miasta GraŹyna Dębska poddała wniosek w sprawie okeślenia wysokości
podatku ro]nego i leśnego'

Rada w głosowaniu przyjęłajednogłośnie ploponowaną \łysokość podatku rolnego i leśnego

Ad 7. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodalowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka.

Temat refelowała Bogumiła Sitaręk Naczelnik Wydziału Gospodarki Tęrenami.
opracowanie proj ektu str.rdium ( trzecia edycja) jest wyrazem realizacji uchwały nr XIV/3 39/10 z
dnia l0 marca 20l0 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwalunkowań i
kierunków zagospodarowania plzęstrzennego miasta Rawa Mazowiecka, przyjętego uchwałą
nr XXXVl/228l09 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2009 roku. Głównym celem IlI edycji studium
byla zmiana granic miasta Rawa Mazowiecka z powiększeniem obszaru o fragment wsi Boguszycę'
Przepis art.9 ust.3 ustawy o planowaniu przestrzennym wskazuje' że STUDIUM sporządza się dla
obszaru w granicach administracyjnych gminy' Z powyższego obowiązek wskazujący na
koniecznośó ponownego uchwalenia Studium w nolłych granicach administracyjnych miasta.
Projekt studium podlegał procesowi opiniowania i uzgadniania z wlaściwymi organami
administracji państwowej i samorządowej oraz zostal wyłożony do publicznego wglądu'
Przeprowadzono dyskusję pub]iczną i zeblano uwagi do projektu STUDIUM. W okęsię
wyłożenia projektu studir:m do pub|iczrego wglądu oraz w teminie składania uwag wplynęło
jedno pismo. Po analizie treści sfudium stwietdzo|1o, ie zAmierzEnia inwestycyjne osoby
zainteresowanej będq mogły być realizowane po sporzqdzeniu zmiany p|anu miejscowego
zgodnie z ustaleniami projektu studium' W zwiqfku z tym nie przedstalvia się nie uwzględnionych
uwag do rozstrzygnięcia Radzie Miasta.



opinię Komisji Komunalnej przedstawila Barbara Grz}'waczewska- przewodnicząca komisji.
Komisja Komurlalna analizowała przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium
uwaruŃowań i kierunków zagospodarowania przestrzenn€go miasta Rawa Mazowięcka.

Komisja zaopiniowała pozyq.wnie pŹedłoźony projekt STUDIUM.
Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grałna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
uchwa]enia studium uwaruŃowań i kierunków zagospodarowania przęstzennego miasta Rawa
Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów . Głosowało 14 radnych' za l3,
wstrzymujący - 1.

Ad S.Itformacja o realizacji uchrval Rady Miasta.

Sprawozdanie dotyczyło okesu od 3l sierpnia 2009 do 30 września 20l0 roku.
w tym czasie Rada Miasta podjęła 83 uchwały.
Nie wymagało realizacji 5 uchwał' zrealizowano 83 uchwały' pozostało do ręalizacji 57 uchwał.

Informacja została pżyięta do wiadomości.

Ad 9. Sprawozdanie z realizacji planów prący Komisji i Rady Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu pracy
Rady Miasta za 20l0 rok olaz przedstawjała analizę pracy Rady Miasta oraz komisji w całej kadencji.

Rada Miasta w pełni zrealizowała swój plan pracy w 2010 roku.
W 2010 roku Rada obradowała l2razy,wtym:
- dwie sesje na wniosek Burmistża Miasta
Uchwalono 69 uchwał.

w v kadencji Rada Miasta obradowa|a 54 razy, w tym 2l posiedzenia w pełnym
składzieosobowym:
l. Włodzimierz Błędek . 1 raz nieobecny
2' Grazyna Dębska . 100 o/,
3' Leszek Górecki - 3 razy nieobecny
4. Batbara Gnywaczewska -l raz nieobecna
5. Piotr Irla -2 razy nieobęcny
6. Marian Janowski -4 razy nieobecny
7. Wojciech Kubicki - 2 razy nieobecny
8' Piotr Kwa'śniak - 3 razy nieobecny
9. Edward Mazurek - 100 o/o
l0. Małgorzata Rudniak - 7 razy nieobecna
l l. Michał Sowik - 2 razy nieobecny
12' Sławomil stefaniak - 6 razy nieobecny
13. beńard sujka . 1 raz nieobecny
14' Sławomir Tabaczyński . l00 %
15. Zbigniew Tuszyński . 100 %
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W 2006 roku odbyto 3 sesje, uchwalono 18 uchwal.

W 2007 roku odbyto 1l sesji, uchwalono 112 uchwal.
w mięsiącu styczniu wojciech skoczek wniósł o Wygaśnięciu mandatu' od stycaia do 27 kwietnia
2007 Rada obradowała w 14 osobowym składzie. Po wyborach uzupełniających mandat radnego
otrzymał Bemard Sujka.
od miesiqca czerwca bez v-ce Przewodniczącego Rady Miasta'

W 2008 roku odbyto 15 sesji, uchwalono I 15 uchwal
- dwie sesje na wniosek Burmistrza Miasta
- uroczysta Sesja 11. Xl.
w miesiącu styczniu wygasł mandat - Stanisława Rosiaka.
od stycznia do kwietnia Rada obradowała w składzie 14 osobowym' Po wyborach
uzupełniających w miesiącu kwietniu i złożeniu ślubowania na sesji Rady Miasta w dniu 20
maja 2008 r. w skladu rady dołączył Włodzimierz Błędek'
W dniu 7 marca wybrano v.ce Przewodniczącego Rady Miasta wojciecha Kubickiego.

W 2009 roku odbyto 13 sesji, uchwalono 85 uchwal
. w tym tży sesje na wniosek Burmistrz Miasta

W2010 roku odbyto 12 Ścsji, uchwalono 69 uchwal
- w tym dwie sesje na wniosek Burmistrza Miasta

Raz€m w v kadencji uchwalono 399 uchwał'

Komisj€ Rady Miasta w v kadencji 2006 - 20l0 obradowaĘ następująco:
Konisja Budżetu odbyła w kadencji 39 posiedzeń,
Komisja Komunalna odbyJa 5ó posiedzeń.
Komisja oświaty odbyła 48 posiedzeń.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego 5l posiedzeń'
Komisja Rewizyjna 69 posiedzeń'

Przewodniczący Komisji przedstawiIi kolejno sprawozdania:
Przewodnicząca KomiŚji KomunaIncj Barbara Grzrłaczewska przedstawiła sprarłozdanie
z realizacji planu pracy na 2010 rok.

Komisja Komunalna w 20l0 roku odbyła l4 posiedzeń, w tym l0 posiedzeń do zaopiniowania
tematów obrad Rady oraz 4 posiedzenia zgodnie z planem pracy'
Realizujqc plan pracy Komisja dokonała:
. przeglądu obiektów komunalnych; Zakład wodociągów i Kanalizacji, oczyszczalnia ścieków'
uj ęcie wody'

- przeglądu dróg lokalnych i osied|owych w mieście,
- dokonała oceny zieleni miejskiej,
- zapofna|a' s|ę zpuebiegiem plac remontowych i inwestycyjnych w mieście,
- dokonała pzeglądu obięktu komunalnego Spółki ,,Składowisko odpadów'' w Pukininie'
Komisja zapoznała się z pr7'ebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w mieście i stwierdziła
'że obiekty funkcjonują prawidłowo a zadania komunalne zostały zrealizowane zgodnie z
uchwalonvm budżetem.



Przewodniczący KomiŚji Budżetu Piotr lrla prz€dstawil sprawozdanie z realizacji planu
pracy Komisji na 2010 rok

Komisja Budżefu odbyła l0 posiedzeń do zaopiniowania tematów posiedzeń Rady Miasta '
Plan pracy Komisji Budżetu został zrealifowany'
Komisja opiniowała mateńały wnoszone pod obrady Rady Miasta dotyczące zakesu
działania Komisji.
Dokonala głębokiej analizy przedłożonego budżetu na 20l l rok.
Rozpatrywała spla\ły zgłoszone do Komisji wynikające z przedmiotu działania komisji .
Na bieżąco analizowała wnoszone zmiany do budżetu Miasta w roku 20lo.

Przewodniczący Komisji Prała i Porządku Publicznego Zbigniew Tusryński
przedstawił sprawozdanie z rcalizacji planu pracy Komisji na 2010 rok

Komisja Prawa i Pożądku Publicznego realizując plan pracy na 20l0 rok
zatwietdzony przez Wysoką RaĘ na bieżąco dokonywa.ła oceny stanu bezpiecz€ństwa' ładu
i porz4dku oraz organizacli i zabezpieczenia imprez masowych czy prowadzonych akcj i
wpłIvających na poplawę bezpieczeństwa publicznego'
W tym zakresie współdziałała z Komendą Powiatową Policji, stazą MiejsĘ, Miejską
Komisją Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych'
Komisja pozytyrłnie ocenia wspólpracę i działania prewencyjne podejmowane przez służby
bezpieczeństwa naszego miasta.
W okesie sprawozdawczym odbyła l5 posicdfeń. w tym 10 posiedfeń w ce|u opiniowania
materiałów na sesję.
5 posiedzenia zgodnie z planem pracy w tymt
-dwa posiedzenie wyjazdowe wspólnie z władzamimiasta' przedstawicielem Policji i straży
Miejskiej

we Wszystkich posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele władz miasta.
Posiedzenia Komisji nie zawężały się do punktów przedstawionych w p|anie pracy na rok 20l0'
były poszerzane o nowe wynikajqce z interwęncji mieszkńców.
czlonko$'ie uczęstniczyli w wielu spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa i porządku w naszym
mieście organizowanych przef różne podmioty'
Komisja wsłuchując się w postulaty, sugestie mi€szkańców poprzez wnioskowanie miała wpływ
na wiele decyzji dotyczących naszego miasta.
Nię wszystkie wnioski zostały zrealizowane, ze względu na ograniczony budżet, część została
odłożona w czasie.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego z pełnym zaangażowaniem zrealizowała plan
pracy na 201orok.

Przewodniczący Komisji oświaty Leszek Górecki przcdstawil sprawozdanie z rcalizacji
planu pracy Komisji na 2010 rok.

Komisja oświaty odbyła 10 posiedzęń' w tym do zaopiniowania tęmatów posiedzeń Rady
Miasta.

W ramach p|anu pracy komisja oświaty wykonyrłała nastęPujące czynności:
1.opiniowała materiały wnoszone pod obrady Rady Miasta dotyczące zakesu działania komisji.
2'Rozpatrywała sprawy zgłoszone do Komisji oświaty wynikające z przedmiotu działania

komisji.
3'Dokonała analizy budżetu Miasta za rok 2009 w działach dotyczących oświaty. sporfu i zdlowia.
4.Komisja oświaty odbyła dodatkowo 3 posiedzenia w miesiącu styczniu, maju i lipcu'
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5.Komisja zapoznała się z programem zagospodarowania i wykolzystania obiektów
spońowych w sezonię lętnim

- ośIodek Sportu i Rękreacji :Tatar''
- Hala Sportowa,,Milenium"
- Miejski Dom Kultury

ó. w miesiącu sierpniu na posiedzeniu Komisji oświaty omawiano stan przygotowań
placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2009/20l0.

7' W miesiącu pa'Ździerniku komisja dokonała szczegółowej analizy w fakesie dotyczącym
Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych i Ufależnień
oraz bezpieczęństwa rta telenie Rawy Mazowieckiej .

8. Udział cfłonków komisji w otwarciu nowych obiektów spoltowych na terenie
szkół podstawowych or^z udfiał w oddaniu nowego przedszkola.

9. Udział czlonków komisji poświęcony zebraniu informacji na temat funkcjonowania
klas zęrowych w przedszkolu w Szkołach Podstawowych Nr 4 i Nr 2

Przewodniczący Komisji RewĘjnej Marian JanowŚki przedŚtawil Śprawozdanie z
realizacji planu pracy Komisji na 2010 rok.

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z p|anem pracy na rck 2010 przyjętym przez
Radę Miasta Rawa Mazowiecka.
W okesie sprawozdawczym odbyło się 14 posiedzeń w trakcie których, cżoŃowie komisji
skontrolowali 9 jednostek podległych Urzędowi Miasta:
- Muzeum ziemi Rawskięj,
- Klub Spońowy Mazovia'
- wykonanie budżetu Miasta za lok 2009,
- Wydziat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej,
- Przedszkole Miejskie Nr 3,
- Stowarzyszenie,,SZANSA",
- Wydział Gospodarki Komunalnej'
- Wydział oświaty' Kultury, Zdrowia i Spońu,
- Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskicej'

Podstawowymi cęlami kontroli było sprawdzęnie prawidłowości wykoŹystania prfęz
poszczególne jednostki środków finarsowych.
Gospodarkę finansową jednostek i wydziałów sprawdzono pod względem legalności,

. celowości i gospodamości. Wszystkie kontrole zostały wykonane na podstawie pisemnego
upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta.

Komisja stwierdza, że gospodarka finansowa kontrolowanych jednostek prowadzona
była prawidłowo.
zastzeżenia dotyczĄKlubu spofiowego Mazovia w zakresie dotac.ji na działalność piłki
siatkowej oraz nieterminowego rozliczenia dotacji z Urzędęm Miasta

Ad l0. sprawozdanie Burmistrza o jego pracy międry sesjami'

Informację przędstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj '
Powiedział m'in.
Informacja zawiera okres od f2 ptżdziemika 2010r' do llistopada 2010r.
w tym oklesie w kazdą środę przyjętych zostało 12 interesantów'
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne przydział lub zamianą wymę|dowanie,
sprzedłz działki' nawierzchnia ulic' pomoc w sprawie placy, pomoc społeczna'
W tym okesie uczestniczyłem w:

- spotkaniu f Malszałkiem Wojewódawa

n



- spotkaniu z Pręzęsęm FoŚicw,
- spotkaniu ze stalosĘ Rawskim,
- spotkaniu w spółce Rawskich wodociągów i Kanalizacji _ rada budowy
- spotkaniu w Funduszu Europejskim,
. w spotkaniach z przedsiębiorcami ( m.in. HERCO ' FAM, RMSM' DAKoTA' TABO,
MIRBT]B, BONETII, KINGSPAN )

Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie.

Ad 11. Interpelacje, zapytania.

lnteĘęlacji ani zap},tan nię było.

Ad 12' Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażytra podziękowa|a radnym za wspólpracę w V kadencji'
Burmistrzowi MiNta oraz jego zastępcy' wszystkim pncownikom samotządowym.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła zakończenie obrad
LIV( ostatniej w V kadencji) Sesji Rady Miasta.

sesja trwała od godz. 14 do 16
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