
PRoToKoŁ
z obrad VIII Sesji VI kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 29 czerwca 20tlr,

Sesja Rady Miasta odbyła się w Sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury.

IJczestniczyło 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta, Z-caBurmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik

Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta oraz zaptoszeni przedstawiciele

- organizacji.

obrady VIII Sesji otworzyłaPrzewodni cząca Rady Miasta GraŻyna Dębska.

Powitała zaproszonych gości, publicznośc orazradnych przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. obecnych 15 radnych.

Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.

Zwrócił'a się z pytantem czy sąuwagi do przedłoionego porządku obrad.

Radna Sylwia Skóra zgŁosiŁa wniosek aby minutą ciszy uczció śmierć ofiar wypadku w

Cltrzczonowicach _ mieszkańców naszego miasta.

Przewodnicząca Radny Miasta przyjęła wniosek .

Radni na stojący uczcili minutąciszy pamięć ofiar wypadku.

Uwag do porządku nie było.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało l5 radnych) w następującym

brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2' Ptzyjęcie porządku obrad'

3. Przyjęcie protokołu zpoprzedniej Sesji.



4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowieckaoraz sprawozdania

z wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowieckazarokz}I}.

Udzielenię absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Ustalenie liczby punktów sprzedaŻy napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na tęrenie

Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaŻy i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Ustalenie wykazu kąpielisk na rok 20II naterenie miasta Rawa Mazowiecka.

Ustalenie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Miasto

Rawa Mazowiecka.

I0. Zmianamiejscowego planu zagospodarowania przestrzewtego miasta Rawy Mazowieckiej.

II. Zmianabudżetu Miasta Rawa Mazowięckana})Il rok.

12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowieckanalata20ll-f040.

- t3 . Zacirynięcie kredytu.

Ił.Udzie\enie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

15. Zmianauchwały w sprawie przyjęciaProgramu Rewitalizacji obszarów Miejskich

w Rawie Mazowieckiej.

16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

1 7. Interpel acje, zapytania.

| 8. Zakoilczenię obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad VII Sesji Rady Miastazostał'przyjęty w głosowaniu jednogłośnie.

Głosowało 15 radnych.

Ad 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowieckazarok2010.

Temat referowała Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta

Powiedziała m.in.

Stosownie do obowią7ującej ustawy o finansach publicznych BurmistrzMiasta Rawa Mazowiecka

w tęrminie do 31 marca 2011 roku przedłoŻył' Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu

Miasta za2010 rok, ponadto przedt'oiył. również sprawozdania finansowe ( bilanse ), które zgodnie

zobowiązującymi przepisami prawawtym zakresie były sporządzonęnadzień 31.12.2010 roku.

5.

6 .

7.

8 .

9.



Zgodnie Z nową ustawą o finansach publicznych w povtyŻszym terminie przedł.ożył' równiez

informację o stanie mienia komunalnego sporządzonąwedług stanu nadzien 31.12.2010 roku.

Informacja tazostała przygotowanaza okres dłuższy nizjeden rok, gdyŻ ostatnia informacja, którą

przedłoŻono Radzie Miasta w oparciu o starą ustawę o finansach publicznych była ptzedł'oŻonawraz

z projektem budżetu Miasta na20|0 rok, czyli według stanu ewidencji księgowej była przygotowana

na dzien 30.09.2009 roku. od tego roku informacja o stanie mienia komunalnego będzie

przedĘadartawraz Ze spnawozdaniami sporządzonymi na koniec kazdego roku budzetowego.

Budzet miasta Rawa Mazowiecka za20l0 rok po stronie dochodów został wykonany w 96 oń.

Dochody bieiące na która składają się wpływy z podatków, opłat, dotacje celowe, subwencje

zbudietu państwa wykonane zostały w 98 %o planu.

Niższe wykonanie planowanych dochodów nastąpiło w zakresie wydatków majątkowych tj. na

poziomie 84 % planu. Na takię wykonanie planu dochodów majątkowych złoŻył.o się głównie

pozyskanie Środków w na dofinansowanie inwestycji Kryta pływalnia wraz Ze sztucznym

lodowiskiem. Uzyskanie dotacji na tą inwestycję było uwarunkowane kwotą poniesionych wydatków

na jej rea|izację. Z uwagi na fakt niiszego od planowanego finansowania ( fakturowania ) robót na tej

inwestycji, wysokośó uzyskanych dotacji zzewnętrznych instytucji ( Ministerstwo Sportu,

Powiat Rawski) była proporcjonalna do poniesionych wydatków.

W porównaniu z planem dochodów określonym w uchwale budzetowej na 2010 rok plan dochodów

budzetu Miasta na koniec roku ulesł zwiekszeniu o kwotę 2.93I.758 zŁ'

Planowane wydatki budzetu Miasta za20|0 roku wykonanę zostały ogółem w 8f oń'

Z czego wydatki biezące związane z pokryciem wszystkich biezących potrzeb wynikających z

funkcjonowania całego miasta wykonane zostaLy w 96 %o planu.

Wydatki majątkowe- inwestycyjne wykonane zostały w 53 Yo.

Na taki poziom wydatków inwestycyjnych miało wpływ ntŻsze od planowanych fakturowanie

i zapłata wynagrodzenia na tzęcz wykonawcy robót przy budowie krytej ptywalni.

ZaangaŻowanie rzęczowe wykonanych prac na tej inwestycji przebl'egało w sposób zgodny z

przyjętym harmonogramem' natomiast finansowanie prac poprzez ich fakturowanie

przesunęło się na rok 20 1 I , Poza krytą pływalnią miej ską w 20 1 0 roku realizowanych było 26

innych inwe stycj i |ub zadań z zakr ę su zakup ów i nwe styc yj nych.



W porównaniu z planem wydatków budżetu miasta przyjętym przez Radę Miasta w uchwale budzetowej

na 20l0 rok, planowane wydatki na koniec roku uległy zmniejszeniu o kwotę I.028,48I zł'

Ewaluacji w trakcie roku podlegała równiez kwota planowanego deficytu budżetu Miasta.

W uchwale budzetowej na2010 rok Rada Miasta uchwaliła deficyt w wysokości 16.909.000

zt. Faktyczny deficyt na koniec roku wyniósŁ 3.579.336 zt., czy|i stanowił zaledwie 2| %

planowanego w uchwale budżetowej.

Zmniejszeniu w trakcie roku ulegała również kwota kredytów na pokrycia deficytu budżetowego.

W uchwale budzetowej na 2010 rok planowano kredyty w wysokości 17.869.000 zł.

Natomiast w trakcie roku na rea|izację inwestycji Miasta zacirynęło kredyty na kwotę 5.504,966 zł.

czyltna poziomie 30 oń p|anowanych w uchwale budzetowej.

Wszystkie komisje merytoryczne Rady Miasta na swoich posiedzeniach odbytych przed dzisiejszą

sesją obradowały i rozpatrywały przedŁoŻone przez Burmistrza Miasta sprawozdania oraz informację

o mieniu komunalnym. Na bieŻąco udzielano Radnym odpowiedzi na zdawane pytania.

W dyskusji głos zabierali:

Radny Włodzimierz Błędek.

Z przedłoŻonej informacjl przez Burmistrza Miasta o stanie mienia komunalnego wynika, Że w okresie

1,5 roku nastąpiła duia zmiana w zestawieniu wartości mienia w poszczególnych jednostkach naszego

miasta.

Największe kwoty zwiększeń występują w Urzędzie Miasta _ kwota ponad 7 mln' zł.', w Szkole

Podstawowej Nr 1 _ kwota ponad 3 mln. zł, w Przedszkolu Nr 3 - zwiększenie wartości mienia o

blisko 5 m|n. zł,

Czy te zwiększenia wartości mienia dotyczągłównie przekazaniazakonczonych inwestycji.

Skarbnik Miasta odpowiadaj ąc wyaśniała:

Z przedłozonej przez Pana Burmistrza informacji o stanie mienia komunalnego z zał'ącznika

obrazującego zmiany w wartościach środków trwałych faktycznie wynika znaczny wzrost wartości

maj ątku trwałe go w j edno stk ach or ganizac yj nych M i asta.

Największy wzrost wartości majątku nastąpił głównie w grupie I _ budynki' w grupie II _ obiekty

budowlane inzynierii lądowej oraz VIII- narzędzia, ptzyrządy oraz wyposaŻente.

Wzrost wartości majątku miasta w tych grupach ma bezpośredni zwlązek z zakończeniem i oddaniem

do uż1tkowania szeregu inwestycji realizowanych przez Miasta na ptzestrzeni ostatnich kilku lat.

t



Zmodemizowano budynek Urzędu Miasta, budyŃi Szkoły Podstawowej Nr l i Gimnazjum Nr 1,

zmodemizowano budynki Przedszkoli nr l, 2 i 3. Wykonano boiska i place zbavt na terenie

wszystkich szkół miejskich, zakupiono vządzenia sztucznego lodowiska przy Szkole Podstawowej

Nr 4. Przy okazji wykonanych modernizacji obiektów dokonano zakupów szeregu nowych urządzeńi

wyposa:ienia.

Radny Leszek Górecki zabierając głos stwierdztł, Że w ostatnim roku 2010 przeprowadzono

więle remontów w placówkach oświatowych, m.in.

. Szkoła Podstawowa Nr 1- wyremontowano szatnie, podłogę w sali gimnastycznej.

- Szkoła Podstawowa Nr 2, wymieniono podłogi w pracowniach lekcyjnych i kor:ytarzach.

- Przedszkole Nr 1 _ wykonano drogę dojazdowa od ulicy Mickiewicza.

- Przedszkolu Nr 2 _ utwardzono plac wokół przedszkola oraz wykonano ogrodzenie,

- Przedszkolu Nr 3 _ w zwią4ku z oddaniem obiektu w 2010 roku dokonano zakupu nowego

wypo sażenia sal dydakt y czny ch.

Należy podkreślić, ze moiemy się pochwalić swoimi jednostkami oświatowymi jak również jednostk

kultury - MDK, Biblioteka Publiczna czy Muzelm. Placówki te są nabieŻąco remontowane a ich lvyglą

świadczy o dobrym gospodarzu.

Radny Piotr Irla zabierając głos stwierdził:

Burmistrz Miasta przedstawił Radzie sprawozdanie z wykonania budzetu za2010 rok.

Analizuj ąc ten dokum ęnt zauważałny Że:

- rea|izacja dochodów za20l0 rok to 98%obieiącychi84% majątkowych'

- rea|izacja wydatków za20|0 rok to 96Yowydatków biezącychii 53% wydatków majątkowych'

Analizując wydatki budzetu miasta w roku 2010 dostrzegamy zasadnicze wydatki w pozycji oświata

i wychowanie _22 mln. zł co stanowi 42%obudŻetu miasta.

Druga pozycją w wydatkach jest pomoc społeczna _ 7 ,4 m|n zł, trzecia pozycje stanowi kultura ftzyczna

i sport - 6,4 mln.

Należy podkreślió, ze 11 mln to wydatki inwestycyjne (20%) budzetu. Wydatki te skierowane zostały

w dużej mier ze na r ea|izację zadań inwestycyj nych :

- w oświacie _3 m|n. zł..,

- wkulturzeftzycznej i sporcie_ 5 mln zł,pływalnia -3 mln' remont stadionu miejskiego _|,4mlnzł,

- drogi gminne _2,6 m|n. zł'
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Analizując strukturę budżetu naleŻy stwierdziÓ, Że budzet miasta za 2010 rok był

prorozwoj owym' ukierunkowanym na zadnia najb ar dzie1 bli skie mi e szkańcom'

Jednocześnie naleŻy zvn,rocic uwagę' Że nie nastąpiło nadmierne zadłuŻente miasta, wynosiło

co stanowi I8,9 ońvtykonanych dochodów, więc mieści się w dopuszcza|nych wskaŹnikach

które stanowi 60%o dochodów.

budzeter

9,4 mln. z

zadłuŻenit

Radny Bernard Sujka zabierając głos zwrócił się z pytaniem;

W otrzymanym bilansie z wykonania budżetu Miasta za 2010 rok występuje pozycja nalezności

roz|tczęnia na kwotę 637.193,|| zł'. - częgo doĘczą te należności oraz pozycja zobowtązań na kwot

9.45I.442,60 _ czego dotycząte zobowtązania i czy są to zobowtązania z tytllłu niespłaconych kredytów

tpoŻyczek.

Radny Wojciech Kuba zabterając głos odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra Irli w sprawi

zwiększonych wydatków na pomoc społeczną- druga pozycja pod względem wydatków w budzecie .

Radny stwierdził, tźt śwtadczy to o tym ie nasze społeczeństwo ubozej e. Przyczyną jest brak miejsc prac

oraz niskie wynagrodzenie.

Jolanta Witczak Skarbnik Miasta odpowiadając radnemu Wojciechowi Kubie uzasadniała, Że wzrol

wydatków na zadania z za|<tęsu pomocy społecznej na przestrzeni ostatnich kilku lat nastąlił w wynik

przejęcia dofinansowania z budzetu miasta zadan zwtązanych z wypłatą świadczeń finansowanyc

wcześniej z funduszu alimentacyjnego. Aktualnie wszystkie świadczenia rodzinne oraz za|iczk

alimentacyjne Są wypłacane w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej. Wysokość wydatków na t

świadczenia to kwota ponad 4 miliony ztotych rocznie.

Maria Jakubowska Naczelnik Wydziału Analiz i Finansów odpowiadaj ąc na py.tanie radnego Bęrnard

Sujki wyjaśniała:

W bilansie wykonania budzetu miasta na pozycję nalężności irozliczenta na kwotę 637.193,II zł'

składają się;

- udziały Urzędu Skarbowego - podatek dochodowy od osób prawnych kwota _ 10.038,92 zł.;

- udziaŁy Ministra Finansów _ podatek dochodowy od osób ftzycznych- kwota 443,557,- zt

- nalezności _ rozliczenie podatku Y AT z Urzędem Skarbowym _ kwota I22 852,85 zŁ.

- pozostałe nalezności _ naliczone odsetki od zaciryniętych poŻyczek z WFOS na kwotę 60.744,34



W bilansię z wykonania budzetu na pozycję zobowiązania finansowe na kwotę 9.379,835.0I zł

składaj ą się zaciągnięte kredyty i poŻy czki:

- Bank ochrony ŚrodowiskawŁodzi kwota - 5.4OO.627,79 zł,

- Bank Inicjatyw Społecznych w Łodzi kwota -3|4.630 zł

Bank Spółdzie|czy Białą Rawska kwota - 880'000,00 zł

Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska w Łodzi2.784.677,22 zł.

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie

zatwierdzenie sprawozdania finansowego MiastaRawaMazowieckaoraz sprawozdania

z wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowieckazarckz}I}.

Uchwata w sprawie zatwięrdzenię sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oru

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2010 w głosowaniu jawnym

została przyjęta jedno głośnie. Głosowało 1 5 radnych.

Ad 5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó uchwały Nr111126312011 Składu

orzekającego Regiona|nejlzby obrachunkowej wŁodzizdnia 13 maja201l rokuwsprawie

opinii dotyczącej sprawozdania BurmistrzaMiastaz wykonania budzetu za2010 rok'

Regionalna lzbaObrachunkowa zaopiniowałapozytyvtnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa

Mazowięcka z wykonania budżetu Miasta za20|0 rok.

Uchwała w załączeniu protokołu.

Następnie Pani Małgorzata Rudniak _ v-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - zupoważnienia

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przedstawiła opinię z wykonania budzetu Miasta.

Komisj a badała na swych posiedzeniach :

- wykonanie dochodów,

- wykonanie wydatków,

- umorzenia, odroczeniai za|egłoŚci w podatku od nieruchomości,

- umorzenia, odroczeniai za|egł'ości w podatku od środków transportowych,

- decyzje w zakresie podatków pobieranychprzezUrząd Skarbowy w Rawię Mazowieckiej,

- dofinansowanie organtzacji i związków nie będących jednostki budzetowymi w 2010 roku

- pozostałe informacje z wykonania budzętu na dzięn 31 grudnia 20I0r.

L



Komisja dokonała również ana\izy wysokości deficytu budzetu Miasta w 2010 roku :

planowany deficyt budzetu wynosił |2.948.76I zł., a faktyczny na dzięil31.12.2010 roku

wyniósł 3.579'336 zł'.

Komisja Rewizyjna dokonała ana|izy przedłoŻotlej wraz Zę Sprawozdaniem z wykonania

budżetu miasta zafOIO rok informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonej za okres od

30.09.2009 roku do 3t.I2,20I0 roku. Komisja stwierdza, Że przedłoŻona przez Burmistrza

Miasta Rawa Mazowiecka informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w

sposób prawidłowy izawiera wszystkie elementy określone w art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z

dniafT sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Komisja Rewizyjna dokonała ana|iza następujących sprawozdań finansołvych sporządzonych

według stanu na dzień 3I.I2.20I0 roku :

1/ Bilans z wykonania budzetu Gminy Miasta Rawa Mazowiecka

2/ Rachunek zysków i strat - Sprawozdartieł'ączne jednostek budietowych,

3l Zęstawienie zmian w funduszu jednostki - Sprawozdanie łącznejednostek budzetowych,

4i Bilans Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka,

5/ Sprawozdanie Rb _ ST o stanie środków na rachunku bankowym Miasta Rawa Mazowiecka

Komisja Rewizyjna zapoznała się równiez z poz1tyvvną opinią Składu orzekającego Regionalnej

Izby obrachuŃowej w Łodzi zawartąw Uchwale Nr III/263120I| z dnia 13 maja 2011 roku

dotyczącąsprawozdania BurmistrzaMiastaRawa Mazowiecka z wykonania budzetu za20l0 rok.

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2011 roku Komisja w pełnym składzie osobowym:

1. Marian Janowski

Z.MaNgorzata Rudniak

3. Włodzimierz Błędek

4. Barbara Grzyw acz vel Grzyrwaczewska

5. Sylwia Skóra

w jawnym głosowaniu jednogłośnie stwierdzlła, Że w wyniku badania dochodów i wydatków

budzetu Miasta Rawa Mazowięcka nie wnosi zastrzeŻen do wykonania budzetu Miasta za20l0 rok

i stawia wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Protokół w załączeniu protokołu z obrad Rady.



Przewodnicząca Rady Miasta GratŻyna Dębska przedstawiła treść uchwały Nr III/3II120I1 Składu

orzekającego Regionalnej lzby obrachuŃowej w Łodzi z dnia26 maja 20l1 roku w sprawie

opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie

absolutorium za 2010 rok.

Regionalna lzbaobrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta

Rawa Mazowiecka w sprawie absolutoriumza 2010 rok.

Uchwała w załączeniu protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowieck a za 201 0 rok.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miastaza2010 rok w głosowaniu

j awnym został.a przyjęta jednogłośnie. Głosowało 1 5 radnych.

Ad 6. Ustalenie liczby punktów sprzedaĘ napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na

terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaĘ i podawania napojów alkoholowych.

Temat referował Naczelnik Wydziału Gospodarki terenami Artur Piotrowski.

Powiedział m.in.

Zgodnie z art. 12, ust.l i 2 ustawy o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi z dnia 26 paździemika |982r. do kompetencji Rady Gminy na|eŻy ustalenie

|tczby punktów sprzedaĘ i podawania napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania.

Problematykę tądotychczas regulowała uchwała Nr XXXIX|365|200I. z dnia25 października 2001r..

Z uwagi iŹ postanowienia tej uchwały podlegały licznym zmianom oraz ich treść odbiegała

od aktualnego stanu prawnego' zaszła koniecznośó uregulowania zawartych w niej zagadnteń

w drodze nowej uchwały.

Projekt uchwały poddano konsultacji zgodnie zzasadami określonymi w uchwale

Nr LIIIi391 l|0 z dnia27 paździemlka2}Ilt'

W wyniku konsultacji nie zgł.oszono iadnych opinii.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła Anna MĘnarcryk przewodnicząc

komisji.

Komisja po dokładnej anal'izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej



_-ffi_

opiniuje pozytywnie proponowany projekt uchwały w sprawie ustalenia |iczby punktów sprzedazy

napojów alkoholowych oraz zasadusytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc

sprzedazy i podawania napojów alkoholowych.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraiynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie

ustalenia |tczby punktów sprzedaŻy napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie

Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaŻy i podawania napojów alkoholowych.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie' Głosowało 15 radnych.

Ad 7. Uchwała w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Temat referowała Jolanta Makowska Sekretarz Miasta.

Powiedziała m.in.

Pismem zdnia4 maja20IIr. Państwo Maria iJerzy Jabłońscy , działając na podstawie art.l0l ust.1

ustawy z dnia 8 marca 1990r.o sarnorządzie gminnym ( Dz'U z 200Ir, nr I42 poz.159l z

póŹniejszymi zmianami), wezwali Radę Miasta Rawa Mazowiecka do usunięcia naruszenia prawa

dokonanego uchwałą tego organu nr LIII/384|I0 z dnia 27 paŹdziernika 2010r. w sprawie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej , obszary

położone w rejonie ulic : Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej i ogrodowej,

Jeżowskiej, Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Białej,

Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej, Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej,

Solidarności' Tomaszowskiej, osada Dolnai Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Księże Domki,

Katowickiej i Tatar.

W wezwaniu tym Państwo Jabłońscy zarzucili przedmiotowej uchwale ograniczenie ptzysługującego

im prawa własności do nieruchomości poprzęz i

- usytuowaniu na nieruchomości pasa terenu o oznaczeniu 6.19 KDZ na poszeruenie pasa

drogowego drogi wojewódzkiej nr 726,

- odsunięciu linii zabudowy o 10 metrów od ogrodzenia stacji redukcyjnej gazu,

-odsunięciu linii zabudowy od nieczynnego gazociryu DN 80.
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Uchwałą Nr LIII/384/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010r

(Dziennik Urzędowy WojewództwaŁódzkiego z dnia 11 grudnia 2010 Nr 357 poz.3222) zostaŁy

zmienione warunki zagospodarowania na 18 fragmentach obszaru miasta Rawa Mazowiecka w tym na

fragmencie, w skład którego wchodzi działka ewidencyjna Nr 100/1 połozona przy uI. Krakowskiej.

Ustalenia planu miejscowego obowiązującego do dnia 11 stycznia 20IIr przeznaczały teren działki pod

tereny zieleni izolacyjnej zzakazemrea|tzaĄi budynków (teren o symbolu 6,13.ZPi) oraztereny rolne i

leśne i tereny urządzen zaopatrzenia w wodę z dopuszczeniem wyłącznie zabudowy zwtązanej z

gospodarstwem rolnym (teren o symbolu 6.09.R,RL,WW).

Zmiana planu miejscowego na obszar położony ptzy u|. Krakowskiej z działkąNr 100/1 został'a podjęta

wyłącznte na wniosek Marii i Jerzego Jabłońskich. Podkreślenia w tym miejscu wymaga fakt, Że zmiana

planu miejscowego, mogła być dokonana z uwagi na uwzględnienie wniosku Marii t Jerzego

Jabłońskich (o ustalenie kierunku rozwoju dla ich działki na celę usługowe) wniesionego w trakcie

procesu aktualizacji studium uwaruŃowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa

Mazowiecka.

W toku sporządzenia zmiany planu miejscowego wpłynęły uwagi do projektu planu miejscowego,

wniesione przęzMarię i Jetzego Jabłońskich zan. 96-200

Rawa Mazowiecka ul' Południowa Nr 5 (dwa pisma). W obydwu pismach zawarto uwagi o treści:

- przyjęcie w projekcie niezgodnej z ustaleniami PGNiG strefy zabudowy działki Nr 100/1

oddalonej o 10m nacałej długości ogrodzenia,

- przyjęcie w projekcie studium strefy ochronnej wynoszącej 2,5m od gazociryu wysokiego

ciśnienia DN80'

- poszerzęnie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 726 o szerokości 10,5m.

W uzasadnieniu uwag podniesiono:
- - strefa zagrożzenia wybuchem obejmuje teren stacji gazowej (teren w obrębie ogrodzenia stacji)

zgodnie znormązakładowąPGNiG S.A. ZN-G8101 ',Sieci guowe. Strefy zagtoione wybuchem'',

- przyjęcie strefy ochronnej dla gazociagu DN80 (nieczynnego) 2'5m od osi jest błędem w zwtązku z

przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.200|r w Sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr 97, poz. 1055, par.9.6),

- poszęrzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 726 jest sprzecznę z przepisami o drogach

publicznych, które określają streĘ pasa o szerokości 8m od zevtnętrznej krawędzi jezdni a

usytuowanie obiektów budowlanychprzy drodze w mniejszych odległościach jest dopuszczalne za

zgodązatządcy drogi.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowieckarozpatrzył. uwagi uwzględniaj ąc poniższe uwarunkowania.

Teren nieruchomości oznaczonej działkąewidencyjnąNr I00lI zostałprzeznaczony:
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- pod zabudowę usługową(teren o symbolu 6,23.U),

- pod poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 726 (teren o symbolu 6.I9.KDZ).

Rysunek projekt planu miejscowego został' spotządzony na kopii mapy sytuacyjno-wysokościowej

pochodzącej z zasobów Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej wg stanu na dzięń

rozpoczęcia procedur sporządzenia zmtany planu (7 styczen 2010r.). Na mapie istnieje gazociag

wysokiego ciśnienia DN80 bez oznaczenia o wyłączeniu z eksploatacji. Projekt planu nie określał

stref ochronnych od sieci i urządzeń gazowniczych a jedynie nieprzekracza|ne linie zabudowy

zwymiarowane od istniejących na mapie elementów sytuacyjnych. Przy ustaleniu linii zabudowy

kierowano się:

- ukształtowaną|tniązabudowy na nieruchomościach sąsiednich do obszaru opracowania,

- perspektywicznymi wskaŹnikami ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 726 (droga prowadzi ruch od

strony Opoczna do drogi ekspresowej Nr 8) decydującymi o emisjach komunikacyjnych na

sąsiednie tereny,

- ukształtowaniem terenu mającym wpływ na rozprzęstrzenianie się wpływów komunikacyjnych z

drogi na tereny sąsiednie (teren otwarty bez naturalnych przesłon położony powyzej jezdni drogi),

- warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaó obiekty budowlane w tym relacjami

odległościowymi pomiędzy nimi.

Teren o symbolu 6.19.KDZjest poszerzeniem pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 726. Szerokość

poszerzenia w ramach działki Nr 100/l jest zmienna a granica zachodnia terenu zostaŁa

zwymiarowana w odniesieniu do osi jezdni. Zgodnie z przepisarrti $ 8. Ust. 1 Rozporządzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadaÓ drogi publiczne i ich usy.tuowanie szerokośó pasa drogowego drogik|asy ,,Z,,

docelowo ,,G'' (droga główna) o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu winna wynosiÓ minimum 25m' W

projekcie przyjęto poszerzenie mniejsze o 2m (nie szerokośćl2,5m połowy pasa drogowego a

szerokość 10,5m) na co wyraził zgodę zaruądca drogi. Przytoczone w uwagach przepisy ustawy o

drogach publicznych odnoszą się do odległości obiektów budowlanych od dróg publicznych a nie

dotycząkształtowania pasa drogowego. Uwagi zostały rozpatrzone negatywnie.

Uwagi zostały skierowana do rozsttzygnięcia ptzęz Radę Miasta Rawa Mazowiecka,ktora podzieliła

stanowisko Burmistrza t rozsttzygnęła o odrzuceni uwag.

Wezwanię Państwa Jabłońskich skierowane do Rady Miasta Rawa Mazowiecka do usunięcia

naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta nr LIIIl384l 10 z dnia 27 października 20 1 0 r . nie zauńeraŁo

uzasadnięnia faktycznego ani prawnego. okolicznośÓ ta powoduje iz trudno jest się Radzie Miasta

ustosunkować do tego wezwania. Zważlyó jednak na|eiy, iz zgodnie z powołanym w tym wezwaniu

przepisem art.101 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym. '' KaŻdy czyj interes prawny lub
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uprawnienia zostały naruszone uchwałą |ub zarządzeniem podjętym przęZ organ gminy w sprawie z

zakresu administracji publicznej, moze -po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia -

zaskarŻyć uchwałę do sadu administracyjnego.'' Skarzący występując ze skargą do sądu

administracyjnego winięn przede wszystkim wykazaÓ naruszenie jego interesu prawnego lub

uprawnieniaprzez uchwałę podjętą przez organ gminy. Naruszenie interesu prawnego nie moŹe być

związane ze stosowaniem uchwały |ecz Z samym jej istnieniem( Piotr Szkudlarek glosa do wyroku

NSA z dnia 28.06.2005r. OSK 1733104 - A5I.2006.10.70). Wzywajacy do naruszenia prawa winien

zatem wykazać, związek pomiędzy kwestionowaną uchwałą a własną prawnie gwarantowaną ( a nie

tylko faktycznie) sytuacją. Związek ten winien polegać na tym, ie zaskationa uchwała naruszajac

prawo jednoczesnie negatywnie wpływa na sferę prawnomaterialną skarżącego, pozbawrując go

pewnych uprawnień lub uniemoŻliwiając mu ich rcalizację( wyrok Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie sygn. akt I.SA/Łd I041l07) .

Jęzeli skarzący nie wykazał', Że nastąpiło poprzez podjęcie zaskarionej uchwały naruszenie jego

interesu prawnego' a jedynie , Że takie zagtoŻenie moze zaistnieó w przyszł.ości( interes faktyczny) -

nie może on skutecznie wnieść w trybie określonym w art. 101 ustawy o samorzadzie gminnym skargi

do sądu administracyjnego z braku legitymacji skargowej' Takie również stanowisko zajął

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie

sygn.akt III.SA/GI 943106. Podobnie otzekł' Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku

zdnia 4 lutego 2005 r. w sprawie sygn. akt oSK 1563104uznająciz - '' poniewaŻdo wniesienia

skargi nie legitymuje stan jedynie zagroienia naruszeniem' przeto w skardze na|ezy Wkazać w jaki

sposób doszło do naruszenia prawnie chronionego interesu lub uprawnienia podmiotu wnoszącego

skargę''. Samo naruszenie interesu prawnego nie uprawnia jeszcze do uwzględnienia skargi.

Mozliwośc taka zachodzi dopiero wówczas, gdy naruszenie interesu prawrego lub uprawnienia jest

zwiazane z jednoczesnym naruszeniem przepisu prawa materialnego ( wyrok NSA w Warszawie z

dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie sygn. akt II oSK 1627106), Sądy administracyjne wielokrotnie

zajmowały stanowisko, iŻ do wykazania naruszenia interesu prawnego musi dojść poprzez samo

uchwalenie uchwały, a nie w wyniku jej stosowania w przyszł'ości( np. wyrok NSA w Warszawie z

dnia4,09'2001r. sygn. akt II SA 1410/01). W kontekście przytoczonego orzecznictwa sądowego

naleŻy stwierdzic , ii Państwo Jabłońscy w skierowanym do Rady Miasta Rawa Mazowiecka

wezwaniu nie wykazali naruszenia ich interesu prawnego poptzez podjęcie kwęstionowanej uchwały,

aniteŻ naruszenia prawa materialnego oraz związku pomiędzy tym naruszeniem prawa materialnego a

naruszeniem interesu prawnego.

t
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Z tych tei wzg|ędów brak jest podstaw do uchylenia uchwały Rady Miasta Rawa

Mazowięcka nr LIII|384|I0 z dnia 27 pużdziernika 2010r. w sprawie zmiany miejscowego

planu zagospodarowania przestrzewtego miasta Rawy Mazowieckiej , obszary połozone w

rejonie ulic : Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej i ogrodowej, Jeżowskiej,

Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zarrlkowa Wola' Białej,

Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej, Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej,

Solidarności, Tomaszowskiej, osada Dolna i Krakowskiej' Krakowskiej, Fawornej, Księze

Domki. Katowickiei i Tatar - zgodnie zzadariem Państwa Jabłońskich.

Mając nawzg|ędzie povtyŻsze wezwanie Państwa Jabłońskich do usunięcia naruszenia prawa

w tej uchwa|e - zdaniem Rady Miasta Rawa Mazowiecka - nie zasługuje na uwzględnienie.

Innych wniosków nie było.

Przęwodnicząca P.ady Miasta Grazyna Dębska przedstawiłatreść projektu uchwały w sprawie

wezwan|a do usunięcia naruszenia prawa.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowantu została ptzyjęta większością głosów. Głosowało l5 radnych, za - 9,

wstrzymujących - 6.

Ad 8. Ustalenie wykazu kąpielisk na rok 20t1na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Temat refęrował Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski.

Powiedział m.in.

W ustawie z dnia 4 marca 2010r. o zmianie ustawy - Prawo wodne ( Dz. U. Nr 44, poz. 253)

znowelizowano przepis art. 34a ust 1 Prawa wodnego, nakŁadając na organy stanowiące gmin

określenię w drodze uchwały corocznie do dnia 31 maja wykazu kąpielisk n terenie gminy.

Nowelizacja tej ustawy nał.oŻyła na organizatora.kąpielisk obowiryek przekazania do dnia 31

grudnia roku poprzedzającego Sezon kąlielowy wniosku o umieszczenie kąpieliska w wykazie

kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje utworzyó kąpielisko.
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W przewidzianym ustawą terminie taki wniosek zł'oŻył' Dyrektor ośrodka Sportu i Rekreacji

Rawie Mazowieckiej. Wniosek był kompletny i spełniał wymogi określone w art. 34a ust

znowelizowanego Prawa wodnego. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora sezon kąpielowy ma trwać

od 20.06 do 31.08.2011r.

Biorąc povtyisze pod uwagę, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przygotował projekt uchwały

w sprawie Wkazu kąpielisk na rok 20II naterenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Radny Leszek Jarosiński zgłosił' swojąwątpliwośó co do obsady ratowników w czasie wakacji na

kąpieli sku. Zdaniem radnego proponowana obsada j e st za mała,

Dyrektor oSiR-u Tadeusz Kotusiński odpowiadaj ąc zapev,niał', ie na miarę możliwości będzie

zabezpieczone kąpielisko.

opinię Komisji oświaĘ przedstawił Leszek Górecki przewodniczący komisji.

Komisja oświaty po dokładnej analizie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki

Komunalnej opiniuje pozytywnie proponowany projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu

kąpielisk na rok f}II naterenie miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Greżyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie

ustalenie wykazu kąpielisk na rok 20IT naterenie miasta Rawa Mazowiecka.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za _ 14,

wstrzymujących _ 1.

Ad 9. Ustalenie opłat za świadczenia udzie|ane przez przedszkola prowadzone przez Miasto

Rawa Mazowiecka.

Temat ręferowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Powiedziała m'in.

w
a
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Zgodnie z art'I4 ust.5 ustawy o systemie oświaty organy prowadząc e zostały zobowiązane do ustale
wysokości opłat za świadczenia udzielone przezprzedszkola publiczne w czasie przeh'raczającym wymia
zajęć przeznaczorLy na rca|izację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. W projek
uchwały określono szczegółowo zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne w przedszkoli
publicznych w czasie przebaczającym 5 godzin dziennie, zaktóre będzie pobierana opłata oraz wm
za.warcia rrmowy na świadczone usługi pomiędzy dyrektorem ptzedszko|a a rodzicami dziec
uczęszczaj ące go do przedszko la.

W dyskusji głos zabierali :
- radna Sylwia Skóra apelowała do radnych aby obnizyó opłatę zaprzedszkola dla rodzin wielodzietnvch.

- radny Sławomir Stefaniak proponował aby opracować program lub kartę rodziny wielodzietnej , ktć
upoważniała by tę rodzinę do korzystania z u|g zawartychw karcie'

- Burmistrz Miasta odpowiadając informował, żze Miasto nię zau;abianaPrzedszkolach, ustalone opłaty to
symboliczna kwota. opłaty zaprzedszkola w naszym mieście sąniiszeod ościennych miast.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki przewodni czący komisji.
Komisja oświaty po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału oświaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu opiniuje pozytywnie proponowany projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat
świadczenia udzielane przezprzedszkola prowadzone ptzęzMiasto Rawa Mazowiecka.
Głosowanie w Komisji: za -3,l- wstrzymujący.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GrtŻynaDębska przedstawita treść projektu uchwały w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przęzprzedszkola prowadzo ne przezMiasto
Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało l5 radnych , Za _ 9,
wstrzymujących _ 6.

Ad 10' Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

I
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Temat referowała Andrzej Bargieła _ projektant.

Powiedział m'in.

W wykonaniu UchwaĘ Nr LIII/386/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października

2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

ptzesttzennego miasta Rawy Mazowieckiej' przygotowano projekt uchwały mającej na celu Zmtanę

zasad realizacji sieci i urządzen infrastruktury technicznej na fragmentach obszaru miasta' na którym

obowiązuj ą ustalenia planu miej scowe go. Zgodnie z przepisami art' 3 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r .

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzewtym (Dz.U. zf003r Nr 80 poz,717 zpoźtzm.), jeie|iw

wyniku zmiany ustaw zachodzi konięczność zmiany planu miejscowego' czynności, o których mowa

w art. 17, wykonuje się odpowiednio w zakręsie niezbędnym do dokonania tych zmian. WejŚcie w

zycie ustawy z dnia7 mĄa 2010r o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych stworzyło

.-obowiązek dostosowania ustaleń planu miejscowego do wymogów art.46.

Jednocześnie w toku przygotowania inwestycji w zakresie sieci uzbrojenia obszaru miasta, stwierdzono

konieczność z|oka|izowania projektowanych sieci infrastruktury technicznej (podziemnych) w terenach

rolnych oIaZ w pasie terenu kolejki wąskotorowej' obowią7ujący plan miejscowy ograniczał'

możliwościrealizacji sieci infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich mediów

($ 2 ust. 4 pkt. 3) do:

- pasów drogowych ulic, dojśó i dojazdów na całym obszarze planu, zwyłączeniem pasa drogowego

ulicy głównej ruchu przyspieszonego i drogi krajowej Nr 8,

- pasów przyIegających do terenów komunikacji (przy terenach PKP' ulicach, przy dojściach i

dojazdach) o granicach określonych liniami zabudowy (minimalnąodległościąbudynków) i linią

rozgtantcza1ącą terenów komunikacji (PKP, ulic, dojść i dojazdów), przy zachowaniu możliwości

zabudowy działek budowlanych ustalonych niniej szym pl anem,

- osi istniejących sieci.

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa

Mazowiecka określają ogólne zasady rozwoju systemów infrastruktury technicznej. Nie określają

wymogów dla planów miejscowych dotyczących warunków rea|izacji sieci i wządzen. Zmiana planu

polegająca na wyeliminowaniu ograniczen realizaĄi sieci i urządzen infrastruktury technicznej nie

natusza ustaleń studium uwarunkowań i kięrunków zagospodarowania ptzestrzetvtego miasta Rawa

Mazowiecka.

Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennęgo wTaZ Z

prognoząwpływu na środowisko, podlegał' wyłoŻeniu do publicznego wglądu w okresie 21 dnt

roboczych. W okresie Ęm oraz w terminie 14 dni po upływie tego okresu uwagi nie wpłynęły'
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Z tytuŁu zmiany planu miejscowego nie wystąliły inwestycje z zaktesu infrastruktury

technicznej' które na|eiądo zadan własnych gminy' W związku z tym rozstrzygnięcia w tym

zakresie nie podjęto.

Projekt planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom sporządzenia p|anu miejscowego

przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U . z f003 r. Nr 80, poz. 7 17 z poŹn' zm') oraz procedurom strategicznej oceny na

środowisko przewtdzianym przepisami Ustawy z dnta 3 paździemika 2008r o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach

oddziaływania na Środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227). Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i

uzgodnieniu właściwych organów oIaZ zapęwniono udział społeczeństwa w spotządzeniu dokumentu.

W związku z przepisarrti art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udzia\ę społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz, 1227) na|eiy stwierdzić co następuje:

1) plan miejscowy, jako dokument końcowy będący przepisem prawa' nie podlegaławariantowaniu w

zakresie proponowanych ustaleń;

2) w planie miejscowym zostały uwzględnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na Środowisko,

- opinie właściwych organów,

- w trakcie pfocesu wyłoŻenia projektu planu miejscowego wraz z prognozą do publicznego

wglądu nie zgŁoszono uwag'

- zuwagi na połozenie obszaru miasta, którego zmiana planu dotyczy nie przeprowadzono

p o stęp owan ta doty czące g o trans gr aniczne go o ddziały w ani a na śro d o wi sko,

- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków rcalizacji

postanowień dokumentu zostały zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyŹsze jest uzasadnione podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu

miejscowego.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząca

komisji.

Komisja Komunalna po dokładnej analizie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki

Terenami opiniuje pozytywnie proponowaną zmianęmiejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.

Innych opinii ani wniosków nie było.
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Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzerrego miasta Rawy Mazowieckiej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało l5 radnych.

Rada liczy 14 radnych. obrady opuściła Anna Młynarczyk ( usprawiedliwiona).

Ad 11. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.

.- Powiedziałamin,

Zmiany w planie dochodów dotyczą:

I.Dział 801 - wprowadza się do planu dochodów budżetu miasta dotację w kwocie 18.934 zł. ze środków

Unii Europejskiej narea|izację projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 ,,Moja szkoła jest dla mnie''.

Zwiększenie środków to niewykorzystana dotacja, która pozostałazrozliczenia 2010 roku.

2,Dział926 _ wprowadza się do budzetu miasta środki w kwocie 120.138 zt. zbudżzetu Województwa

Łódzkiego przyznane z PFRoN narea|izację robót przy budowie krytej pływalni, azwiryanychz

dostosowanięm obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

Dział754. - rozdział754|I - 5.000 zŁ. zprzeznaczeniem na dotację dla Powiatu Rawskiego

na zakup sprzętu przeciv,lpożzarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Poiarnej

w Rawię Mazowieckiej.

Dział'758,rozdział.758l8 _zmniejsza się o kwotę 112'462 wysokość ręZerwy ogólnej budzetu.

Dział 80l obejmuje zmiany:

- rozdział 80101 _ zwiększa się o kwotę 65.000 zł. wydatki majątkowe na remont kuchni i

stołówki w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

W zakres prac remontowych wchodzi:

1) wymiana instalacji wod-kan,

2) przebudowa instalacji gazowej i elektrycznej,

3) wykonanie g|azlsty na ścianach pomieszczeń kuchni,

4) wymiana posadzek,

19



5) malowanie pomieszczeń.

Wyremontowane pomieszczenia wyposazone zostaną w drugim etapie w niezbędny sprzęt

kuchenny.

- rozdział.80104 * zwiększenie wydatków majątkovvych o kwotę 60.000 zł.

na zagospodarowanie terenu Przedszkolanr 2 w Rawie Mazowieckiej

Zakres robót związanych z zagospodarowaniem terenu Przedszkolanr 2 polega naurządzeniu

terenów zielonych orazmontazuurządzen placu zabaw i elementów małej architektury.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1) budowę placu zabaw obejmującego: wządzenia zabawowe (huśtawki - szt, 2;

sprężynowce-4szt,, piaskownica _ szt. 1; stoliki do piaskownicy - szt.2; ławka - szt,2;

wykonanie stref bezpieczeństwa;

2) wykonanie elementów dekoracyjnych: kula granitowa-fontanna _ szt. l, donica drewniana

na tuje _ szt. l, pergola _ szt, I, rzeźby drewniane _ sń. 6; płotek- szt. 1

3) zagospodarowanie terenu zid'enią sadzenie i pielęgnacj a drzew i krzewów - szt. 874 ,

obsadzanie kwietników roślinami cebulkowymi _ szt. 1100; wykonanie trawników; karczowanie

starych (obumarłych) drzew i krzewów oruz cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew.

. rozdział 80195 _ zwiększa się o kwotę 18.934 zł. wysokość wydatków narea|izację projektu

w Szkole Podstawowej Nr 1 ',Moja szkoła jest dla mnie'' realizowanego Zę środków Unii

Europejskiej.

4.Dział 852 obejmuje następujące zmiany:

- rozdział' 85213 _ ptzeznacza się zbudzetu miasta środki w kwocie 5.100 na wypłatę świadczen z

ubezpieczenia społeczne go podopiecznych MoP S .

- rozdział' 85216 _ przeznacza się zbudietu miasta środki własne w wysokości 60.000 zł'. na

wypłatę zasiłków stałych wypłacany ch przez MoP S.

- rozdział 85219 _ na wniosek Dyrektora MOPS przenosi się środki w kwocie 6.100 zł. zwydatków

biezących w MoPS na wydatki majątkowe tj' zakup kserokopiarki d|a pottzeb pracy ośrodka.

DoĘchczas ośrodek korzystał z wyeksploatowanej kserokopiarki zakupionej w 2005 roku.

5.Dział 900, rozdział 90095 _ zvńększa się planowane wydatki w tym rozdzia|e o kwotę

25.000 zł'na opracowanie wnioski aplikacyjnego o środki z funduszy Unii Europejskiej na
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rewitalizację układu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na os.

Wielorodzinnym Zwolińskiego. Miasto ubiega się o pozyskanie środków z budzetu Unii

Europejskiej na poziomie 85 % wartości całego projektu.

Dział92I,rozdziaŁ92118 _ zwiększa się o kwotę 12.500 zł. wysokość dotacji na działalność

statutową Muzeum Ziemi Rawskiej .

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla przewodniczący komisji.

Komisja Budżetu po dokładnej analizie i wyjaśnieniach Skarbnika Miasta opiniuje pozytywnie

projekt uchwały w sprawie zmiarty budzetu miasta na20|l rok.

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
\ -. zmiany budżetu miasta na20l1 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie ' Głosowało 14 radnych'

Ad 12. Zmiana Wieloletniej Prognory Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata20ll-2040.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.

Powiedziała min.

Miasto Rawa Mazowieckazłożyło wniosek aplikacyjny na pozyskanie środków z budzetu Unii

Europejskiej na poziomie 85 oń wartości projektu dotyczącego rewitalizację układu infrastruktury

drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na os. Wielorodzinnym Zwolińskiego.

Na etapie składania wniosku niezbędne jest ujęcie tego zadartia oraz środków własnych do zadan

w ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka.

Zadanie to byłoby realizowane w okresie dwóch lat. Wartośó całego projektu szacuje się na kwotę

1.069.167 zt.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.

Komisja Budżetu po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Skarbnika Miasta opiniuje pozytywnie

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka

nalata20II-2040.

T
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Przewodnicząca Rady Miasta GtaŻynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie

zmiany Wieloletriej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowieckanalata}}Il-z}4}.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie ' Głosowało 14 radnych.

Ad 13. Zaciągnięcie kredytu.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.

Powiedziała min.

Projektniniejszej uchwały dotyczy wyruŻeniazgodyprzezWysokąRadę nazaciryniecie

kredytu bankowego narcalizację prac inwestycyjnych w roku biezącym przy przebudowie

'-:' skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudową infrastruktury drogowej

ulicy Katowickiej realizowane w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy

Dróg Lokalnych 2008 _f0|1,,,w dzia\e 600, rozdzia|e 60016.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla przewodniczący komisji.

Komisja Budzetu po dokładnej analizie i wyjaśnieniach Skarbnika Miasta opiniuje pozytywnie

projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu nareaIizację prac inwesĘcyjnych w roku

bieżącym przy przebudowie sbzyzowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wrazz rozbudową

infrastruktury drogowej ulicy Katowickiej

\- 
Innych wniosków ani opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta ClrńynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie

zaciągnięcia kredytu.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogtośnie . Głosowało 14 radnych.

Ad 14. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta'

Powiedziała min.
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Projekt uchwały dotyczy udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowięckiej na zakup niezbędnego drobnego Spfzętu

z za}c estlochrony przeciwpożarowej .

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla przewodniczący komisji.

KomisjaBudietupoanalizieiwyjaśnieniachSkarbnikaMiastaopiniujepozytywnie

projekt uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej

Państwowej Stra:Ży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup niezbędnego drobnego sprzętu

z zalc ęsu o chro ny przeci:wp o Żarowej .

Innych wnioskow ani opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie

udzięlenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego'

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwaławgłosowaniuzostałaprzyjętajednogłośnie.Głosowało14radnych.

Ad 15. ZmianauchwaĘ w sprawie prryjęcia Programu Rewitalizacji obszarów Miejskich

w Rawie Mazowieckiei'

Temat referowała Artur Piotrowski _Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Powiedział m.in.

W 2011 roku postanowiono uaktualniÓ Program Rewitalizacji obszarów Miejskich w Rawie

Mazowieckiej. Biorąc pod uwagę aktualnąsy'tuację społeczno _ gospodarcząw kraju oraz zmiany,

które zaszły od roku 2007 istotne jest by wprowadziÓ zmian do programu.

Program uaktualniono zgodnie z dokumentęm pt. ,,Zasady przygotowania Lokalnego Programu

Rewitalizacj i rz\ntegrowanego programu Rozwoju Lokarnego w ramach Regionalnego Programu

operacyjnego Wojew ództwaŁódzkiego na|ata20O7-łOI3,, z dnia 21 grudnia 2010 roku. Cęlem

akua|izai1ijest dostosowanie programu do stworzonych projektow planowanych do rea'\zaĄi

przęzmiasto oraz Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społeczne go.
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opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara GrnJwaczewska przewodnicząca

komisji.

Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki

Komunalnej opiniuje pozytywnie proponowaną zmianę uchwały w sprawie przyjęciaProgramu

Rewitalizacji obszarów Miejskich w Rawie Mazowieckiej.

Innych opinii ani wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji obszarów Miejskich w Rawie Mazowieckiej

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjętajednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

Informację przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj.

Powiedział m.in.

Informacja zawiera okres od 11 maja 20|I t, do 29 czerwęa2}||r.

W tym okresie jeden dzienurlopu wypoczyŃowego.

W tym okresie wkaŻdąśrodę przyjętych zostało 28 interesantów, w tym Mały Burmistrz

5 interesantów.

Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne _ przydział lub zamiana, zmianaplanu
' 

zagospodarowaniaptzestrzennego' poprawa oświetlenia, podział działki,nawierzchnia ulic, pomoc

w sprawie ptacy, pomoc społeczna, najem lokali w krytej pływalni.

W tym okresie uczestniczyłem w:

- spotkaniu z V-cemarszałkiem Województwa Bagińskim,

- spotkaniu z V-cemarszałkiem Województwa Dariuszem Klimczakiem,

- spotkaniu z Dyrektorem WFoŚ,

- StarostąRawskim dwarazy,

- spotkaniu z poseł DorotąRutkowską

- spotkaniu z wyborcami Anny Młynarczyk,

- z P r ezesęm ZakJadu Go spodarki odpadami,

- Prezesem rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społe cznego,

I
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- Spotkaniu w Spółce Rawskich Wodociągów i Kanalizacji _ rada budowy

- 4razy narudzie budowy krytej pływalni,

- w spotkaniach zprzedsiębiorcami ( m.in. LOGIS ,ZEC, RAFAN, DAKOTA, TABQ,

MIRBUD, BONETTI )

Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie.

Ad 19. Interpelacj e, zapytania.

Radny Sławomir Stefaniak zwroclł się z propozycjąaby wprowadzić u|gi dla rodzin wielodzietnych,

w obecnym czasie i trudnej sytuacji finansowej ( ciągłe podwyiki) naleŻy pamiętać i wspierać rod:

wielodzietne.

Radny Wojciech Kuba zwńcił' się z propozycjąaby Pani PrzewodniczącaRady Miasta ustaliła harmonog

spotkań radnych z wyborcami.

Radny Leszek Górecki zgłosił wniosek aby zabezpieczyć, walący się budynek przy u|icy Zamkowa W

grozi zawaleń i stanowi niebezpieczeństwo dla dzieci _ zwłaszcza w wakacje gdy dzieci mają duio wolr

czasu.

Radna Sylwia Skóra zaproponowała, aby na ścieżce rowerowej oznaczyć pasy dla pieszych.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady MiastaGrazynaDębska ogłosiła zakończenie obrad VIII

r Sesji Rady Miasta

Sesja trwała od godz. 15oo do 19oo .

E
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