
PRoToKÓŁ
z obrad IX Sesji YI kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 31 sierpnia 20llr.

Sesja Rady Miasta odbyła się w Sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury.
Uczestniczyło l 5 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta, Z-caBurmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik
Miasta, Kierownicy jednostek orgartizacyjnych Miast a oraz zaproszeni przedstawiciele
organizacji i gościnnie poseł Dorota Rutkowska.

obrady IX Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta GraiynaDębska.
Powitała zaproszonych gości, publiczność oraz radnych przybyłych na Sesję.

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

Następnie Burmistrz Eugeniusz Góraj zgłosił propozycję uzupełnienia porządku obrad
o 3 punkty:
I)sprzeduŻ lokalu uiytkowego, połozonego ptzy ul. Jerozolimskiej;
Z)sprzeduŻ nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalne, połoionych

pomiędzy ul. Słowackiego, zbiornikiem wodnym Dolna arzekąRawką
3)projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na działa|nośó Burmistrza Miasta Rawa

Mazowiecka.

Propozycj a uzupetnienia porządku obrad została przyj ęta j edno gło śnie.

Następnie Przewodnicząca Rady MiastaGraŻyna Dębska przedstawiła proponowany
porządek obrad.

Zwtociła się z pytaniem czy sąuwagi do przedłoŻonego porządku obrad.

Uwag do porządku nie było.

Porządek obrad w głosowaniu został przyJętyjednogłośnie (głosowało 15 radnych)
w następującym brzmieniu:

l.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.P rzyj ęcie porządku obrad.
3.Przyj ęcie protokołrr z poprzedniej Sesj i
4.Informacja o organizacji roku szkolnego 201112012.
S.Miej ski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata ZOI I -ZO I S.
6.Informacja o przebiegu wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowieckazapierwsze

półrocze 201 1 roku.
T.Zmiana budzetu Miasta na rok 20II.
8.Zmianauchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi

własność Gminy Miasta Rarva Mazowiecka.
9.Projekt uchwały w sprawie wvrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony

w trybie bezprzetatgowym nieruclromości zabudowanej' połozonej w Rawie Mazowieckiej
przy ulicy Katowickiej.



1 0. Sprzedaż nieruchomości miej skich położony ch przy ul. Słowackiego w Rawie
Mazowieckiej.

l 1.Sprzedaz lokalu uzytkowego, połozonego przy ul' Jerozolimskiej.
l2.Sprzedaz nieruchomoŚci gruntowych, stanowiących mienię komunalne, położonych
pomiędzy ul. Słowackiego, zbiornikiem wodnym Dolna arzeką Rawką.
13.Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŹdziemlka.
l4.Powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.
l5.Projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi na dział'a|ność Burmistrza Miasta Rawa

Mazowiecka.
l6.Informacja o umowach cywilnychzawartychprzez Burmistrza Miasta i jednostki

organizacyjne miasta w II kwartale 2011 r.
17.Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
1 8. Interpel acje, zapylania.
|9.Zakończenie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad VIII Sesji Rady Miasta nie został poddany głosowaniu. Radna Sylwia
Skóra zgł,ostł'a uwagę' aby protokót' zpoprzedniej Sesji uzupełnió w pkt.19 o :
_ malowanie pasów na skzyŻowaniu ulic Zwolińskiego i Niepodległości
- oznaczenie ściezki rowerowej

Ad 4.Informacja o organizacji roku szkolnego 20lllf0l2.

Temat referowała Naczelnik Wydziału oŚwiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Jolanta Kosińska.
Powiedziała m.in.

W Przedszkolach Miejskich Nr 1, 2' 3 w Rawie Mazowieckiej do 22 oddziałów przyjęto 540
dzieci w tym 30 dzieci z Gminy Rawa Mazowiecka. Spośród dzieci zamieszkałych na terenie
naszego Miasta wychowaniem przedszkolnym objęte są wszystkie 5-latki oraz 87,|7oń dzieci
3-4letnich.

W Przedszkolu Miejskim Nr l ,,Tęczowa Jedyneczka,, od roku szkolnego 201112012
utworzono drugi oddział integracyjny. Równię z w szkole podstawowej nr l powstał oddziat.
integracyjny.

odpłatnoŚÓ zapobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nrYIIIl63l11 Rady Miasta
z dnia 29 czerwca 201|r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przęZ
miasto Rawa Mazowiecka przedszkoli publicznych. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
i dydaktyczne prowadzone w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego
są bezpłatne. Jezeli dziecko korzysta z iywienia rodzice / opiekunowie ponoszą koszty
związane z zakupem produktów (dzienna stcn,vka żyłieniowa), Mamy najmniejszę odpłatność
za pobyt dzięcka w przedszkolu j est to I zł za godzinę. Przy pobycie 8-godzinnym dziecka
w przedszkolu rodzice płacąrazem zwyiywieniem 198,00 zł'. oczywiście istnieje możliwość
odpisu w nastepnym miesiącu kaŻdej godziny nieobecności dziecka w przedszkolu.

W rawskich przedszkolach zatrudnionych jest l05 osób' wtym 53 - nauczyciele,
1 - pielęgniarka, 51 - administracja i obsługa.
W rawskich szkołach zatrudnionych jest 180 nauczycieli, w prze|iczeniu na etaty 188 osób.
Z ogó|nej liczby nauczycieli zatrudniamy: 6 pedagogów szkolnych, 9 nauczycieli świetlicy,



5 bibliotekarzy,2 psychologów i logopedę.

Pracownicy adminisiracji i óbsługi _ 46,12 etatu' w Ęm I4,I2 _ administracja

i3f -obsługa.W Szkole Podstawowej Nr 1 od roku szkolnego }OlIlf}If utworzono oddział

integracyjny w grupie dzieci sześcioletnich .

W szkołach ogółem mamy 1897 uczniów. W gimnazjach 6f8 uczniow a w podstawówkach

t269 uczniów w tym 1 84 ósoby to 6-latki , Dzieci w grupach 6-latków mają taką samą opiekę

jak * przedszkolich,3 posiłki dziennie i możliwośó odbioru przez rodziców po zakończeniu

pracy. W podstawowkach mamy 58 oddziałów, w gimnazjach27 arazem 85 oddziałow.

Radna MaŁgorzataRudniak zapytał,ao dożywianie w szkołach, od kiedy ruszy i czy Miejski

ośrodek Pomocy Spotecznej w.dalszym ciągu będzie finansował dozywianie dzieci z ubogich

rodzin.

Pani Kosińka odpowied ziata, ie dozywianie w szkołach rusza od początku roku szkolnego

i Miejski ośrodek Pomocy Spotecznej będzie finansował dożywianie dzieci z ubogich rodzin'

Rada Miasta pozytywn ie przyjęła przedł.oŻoną informacj ę.

Ad 5. Miejski Program ochrony zdrowia Psychicznego na tata 2011-2015.

Temat referowała Naczelnik Wydziatu oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Jolanta Kosińska.

Powiedziała m.in.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w alt.5 ust.4 pkt 1 stanowi, Że prowadzenie dział'an

określonych w Narodowym Programie bchrony Zdrowia Psychicznego na|eŻy do zadan

własnych samorządów wojewóóztw' powiatow i gmin. Rozporządzenie Rady Ministrów z

dnia 3iutego 2011 r. (Dz. U. Nr 24 poz.rf1) w sprawie Narodowego Programu ochrony

ZdrowiaPsychicznego nakłada na samorządy gmin zadaniaupowszechniania wiedzy na temat

zdrowia psychiczneglo, k.aułtowania zachowań i stylów Życiakorzystnych dla zdrowia

psychicznego, ,o'*ijunie umiejętności radzenia sobie w sytuacjachzagraŻających zdrowiu

psychicznemu.

Gminy mają obowiązek ustalió prior1.tety promocj i opracować lokalny program zdrowia

psychiczne go, Żródiemfi nansowania programu będą środki własne uwzględnione

* p,o g,u*ach pomocy społe cznej, p'ón t attyki i ro zw iązyw ania prob lemów alkoho l owych

i innyóh, ktoryóh celem jest wspióranie oób i rodzin z gr:up szczegó|nego ryzyka.

Radny Piotr Kwaśniak zgłosił wniosek formalny o przyjęcie dodatkowego punktu w Miejskim

Programie ochrony ZdrowiaPsychicznego na Iata20I1-f0I5 o treści:

,,p.ńo**ie i wspieranie zdrowego modelu rodziny jako naturalnego gwaranta poprawrego

rónłoj u emo cj onalne go i p sychiczne go dzieci i rrlo dzieĘ,, .

Radni głosowali j edno gło śnie za prryjęciem wniosku.

opinię Komisji ośnńaty przedstawił Leszek Gkórecki przewodniczący komisji.

Komisja oŚwiaty po dokładnej analizie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału oświaĘ, Kultury,

Zdrowiai Sportu ópiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Miejskiego Programu ochrony

ZdrovnaPsychicmego na lata Z0I I -2015'

Innych wniosków ani opinii nie byto.



Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwĄ w sprawie
Miejskiego Programu Ochrony Zdrowta Psychicznego na lata 20II-f015.
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowarriu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 6.Informacja o przebiegu wykonania budżefu Miasta Rawa Mazowiec|<aza piervsze
półrocze 2011 roku.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in'

Zgodnie z obowiązującym prawem Burmistrz Miasta przedłoŻył' Wysokiej Radzie w
ustawowym terminie Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Rawa Mazowiecka
za okres pierwszego połrocza br. RównieŻ przedłozył po raz pierwszy w tym roku informację
o rea|izacji przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rawa
Mazowiecka.

' PrzedłoŻone informacje były przedmiotem ana|izy ze strony Radnych Rady Miasta podczas
obrad komisji merytorycznych Rady Miasta.

Z przedłoionej informacji wynika, Że w pierwszym półroczu 2011 roku uzyskano dochody
budżetu miasta w wysokości 24.962.167 zł,, tj. na poziomie 45 oń p|anl rocznego.

W analizowanym okresie planowane dochody biezące wykonane zostały w 54 oń p|anu
rocznego' a dochody majątkowe wykonane zostały w 8 oń planu rocznego. W planie
dochodów majątkowych zawierają się głównie dochody z tytułu pozyskania środków
zewnętrznych na dofinansowanie budowy krytej pływalni, środki te wpłyną do budżetu
miasta w drugim półroczu br. po zrea|izowaniu większego zakresu robót inwestycyjnych i
dokonaniu płatności. Również na drugie półrocze br. planowana jest sptzedai kilku
nieruchomości komunalnych.

Wydatki budżetu miasta za okres pierwszego połrocza 2011 roku zamknęły się kwotą
f7 .454027 zł., co daje wykonanie planu na poziomie 39 oń.

Wydatki bieŻące w wysokości 2f '09f '206 zŁ. stanowiły 49 % planu rocznego oraz wydatki
majątkowe na kwotę 5,361'82I zł',ktora stanowiła 2I Yo p|anu rocznego.

- Koncentracja wydatków na zadania inwestycyjne nastąri w drugim półroczu br. po
wykonaniu i odbiorze prac przy planowanych zadaniach inwestycyjnych.
W pierwszym półroczu czynności mviązane z inwestycjami koncentrują się na przygotowaniu
i ogłaszaniu przetargów zw|ązanych z wyborem wykonawców. Prace inwestycyjne i płatności
za wykonane roboty i dokonane zakupy inwestycyjne koncentrują się w III i IV kwartale roku
budzetowego.

Przewodnicząca Rady Miasta Graryna Dębska ogłosiła, iz od tej chwili na sesji uczestmczy
14 radnych.
Radna Małgorzata Rudniak opuściła obrady (usprawiedliwiona).

RadaMiastapozytywnieprzy jęŁaprzedtoŻonąinformację.

Ad 7. Zmiana budżefu Miasta na rok 20t1.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.



Przygotowany projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu miasta Rawa Mazowiecka
był przedmiotem obrad kazdej z komisji Rady. Szczegółowo omawiano wszystkie dane zawarte
w zmianach w planie dochodów i wydatków budzetu miasta Rawa Mazowiecka.
Pani Skarbnik poinformowała, iz na komisj achzostaławniesiona autopoprawka dotyczącazmiany
wysokości planowanych wydatków w budżecie miasta narealizację inweĘcji dotyczącej budowy
krl,tej pływalni. W tej autopoprawce zostałdokonany zapis zwiększający planowane wydatki
na tę inwestycję poprzez dopisarrie kwoty na pokrycie 23%o podakuvAT.

PrzedłoŻony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na20|1 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.

I/Dział 600 _ stosownie do uzyskanej informacji zwiększa się o kwotę 55.000 zł. planowaną
dotację zbudŻetu Powiatu Rawskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicu& nus'.go.
miasta. W wyniku dokonanej zmiany Powiat Rawski w swoim budzecie przeznaczył' na
dotację dla miasta Rawa Mazowiecka kwotę łączną |2O.OOO zł.

2lDział756 - w wyniku dokonanej ana|izy dochodów z podatków i opłat uzyskanych w
pierwszym półroczu br. wynika możliwość dokonania zwiększenia planowanych dochodów
do końca roku w następujących pozycjach:
- w paragrafte 2680 o kwotę 24.785 zł. ztynilu uzyskania rekompens aty za utracone dochody
z podatku od nieruchomości zakładupracy chronionej,
. w paragraf,re 0500 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł. planowane dochody z podatku od
czynności cywilno-prawnych.

3/ DziaŁ 80l - zwiększa się o kwotę 200.000 zł. planowane dochody z Gminy Rawa
Mazowiecka związane dofinansowaniem uczestnictwa w pokryciem kosztów pobytu w
przedszkolnych miejskich i szkołach prowadzonych ptzez nasze Miasta dzieci
zamreszkalnych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka.

II. Zmiany w planie wydatków,

|l Dział 600 _ w związku ze zwiększeniem środków z d,otacji zbudźzetuPowiatu Rawskiego
dokonuje się zwiększenia o 55.000 zł. wysokość wydatków biezących na utrzymanie dróg1ej
kategorii w granicach naszego miasta.

2lDziaŁ754 _w związkuze sftna|izowaniem zakupu samochodu bojowego przezoSP w
Rawie Mazowieckiej zmniejszasię o kwotę 12.000 zł. (do wysokości faktycznej potrzeby
dofinansowania zakupu samochodu ze strony budżetu miasta ) dotację celową ata3eanosit<l
niezbędną na zakup samochodu.

3/ Dział 7 57 _ zwiększa się o kwotę |63.785 zł. planowane wydatki na zapłatę w br. odsetek
od kredytów inwestycyj nych.

4l Dział 801 _ zwiększa się o kwotę 60.000 zł. planowane wydatki na place remontowe
niezbędne do wykonania w Szkole Podstawowej Nr 2.

5lDział 851 _ zwiększa się o kwotę 10.000 zł. planowane wydatki budzetu narealizację
zadan z zakresu ochrony zdrowia mieszkańców naszego miasta. W tym roku podobnie jak w
latach poprzednich planuje się kontynuować akcję szczepienochronnych przóciwko grypie
dla osób powyżej 60 roku iycia.

I



6/Działgz| _ zwiększa się planowane wydatki na:
- rozdział 92109 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł. wysokość dotacji na dział'a|nośó statutowq
Miejskiego Domu Kultury,
- rozdział.92116 - zwiększa się o kwotę 23.000 zł. wysokość dotacji na działa|nośó statutowq
Miej skiej Biblioteki Publicznej.

7lDział926 _ dokonuje się następujących zmian:
- rozdział'9260I _ dokonuje się zwiększenia o kwotę 103.000 zł. wydatków biezących na
dokonanie roz|iczeniapodatku VAT należnego do zwrotu narzecz Ministerstwa Sportu i
Turystyki w związkuzroz|iczeniem dotacji przekazanej na budowę k'ytej pływalni w roku
poprzednim. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego nastąpił w roku bieiącym i w roku
bteiącym następuje roz|iczenie zwrotu części podatku naleznego natzecz Ministerstwa.

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 1.897.000 zł. planowanych wydatków na budowę krytej
pływalni wrazZe sztucznym lodowiskiem. Zwiększenie planowanych wydatków o tę kwotę
dotyczy uwzględnienia w planie wydatków narca|izację tej inwestycji w br. kwot w
wartoŚciach brutto czy|i z23 oń podatkiem VAT.

- -rozdział 92605 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł. wysokośó środków planowanej dotacji do
rozdysponowania w formie konkursu ofert na rca|izację zadańzwiązanych ze sportem i
rekreacją w br.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.

Komisja Budżetu po dokładnej analizie i wyjasnieniach Skarbnika Miasta opiniuje pozy.tylvnie
projekt uchwały w sprawie zmiany budżefu Miasta na rok 2011,

Innych wniosków ani opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany budzetu Miasta na rok 20II.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwata w głosowanil zostałaprzyjętawiększością głosów. Głosowało 14 radnych, za -I2,
wstrzymujących -2,

Ad 8. Zmiana uchwaĘ w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

Referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami' Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.

Przedmiotem zmiany jest uchwała Nr XXXVIII|303|09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnta2 v'"rześnia2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka. Uchwałą tą uregulowano zakres uprawnień
Burmistrza Miasta Rawa Mazowieckie co do spraw majątkowych gminy, dotyczących zasad
nabycia, zbycia i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierŻawiania na okres dłuŻszy nii
trzy lata.
Zmianie ulega $ 7 pkt. 2 wlw uchwały, który otrzymuje brzmienie:

I



,,2) nie mogq być zagospodarowane przez gminne jednostki organizacyjne nie posiadajqce
osobowości prawnej dla realizacji celów statutowych.,,.
Korekta treści punktu 2 polega na doprecyzowaniu określenia statusu prawnego jednostek
gminnych wymienionych w tym punkcie.
Pozostałe postanowienia uchwały o zasadach gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka pozostają bezzmian.
Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka
jest zasadne, na|eŻy do kompetencji Rady Miasta i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Woj ewództwa Łódzkiego.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska przewodnicząca komisji.

Komisja Komtrnalnapo dokładnej analizie i wyjaśnieniachNaczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje poz1tywnie projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowarria
nieruchomościami stanowiącymi własnoŚć Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosków ani opinii nie było.

Przewodniczącakady Miasta GruŻynaDębska przedstawiła treśó projektu uchwĄ w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa
Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie.Głosowało 14 radnych.

Ad 9. Projekt uchwaĘ w sprawie wyrażenia zgody nawydzierżawienie na czas
nieoznaczony w trybi e bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej
w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej.

Referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami, Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 200I r. Nr 142, poz. I59| z poźn. zm.),art. 37 ust 4 ustawy z dnia 2I sierpnia 7997
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z2010 r. Nr 102 poz.852 zpoźn. zm') oraz $ 9 pkt 1
uchwały Nr XXXMII1303109 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dniaZ września2009 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta
Rawa Mazowieckazgodarady gminy jest wymagananawrydzierŻawienie nieruchomości
w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

W zwiqzku Z powyiszym zasadne jest podjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka
uchwały w sprawie v,rydzierŻawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
nieruchomości zabudowanej (Pływalnia miejska), połozonej w Rawie Mazowieckiej przy
ul. Katowickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 318/6 i 318/11'
obręb 8, o łącznej powierzchni |.3770 ha.
Gmina Miasto Rawa Mazowięcka nabyła własność przedmiotowych nieruchomości z mocy
prawa na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego, nr G.IY.7228-2995191, z dnia
10 czerwca 1991r.
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W dyskusji głos zabierali:

-radny Sławomir Stefaniak stwierdził' ze pływalnią powinien zarządzac ośrodek Sportu
i Rekreacji a nie proponowany ptzez Burmistrza Miasta Zakł.ad Gospodarki odpadami,
istnieje obawa Że wzrosną ceny za wywóz śmieci jeśli wysypisko będzie musiało utrzymac
pływalnię,

-Burmistrz Miasta poinformował., iŻ podv'1,Żka za .v{lwoz Śmieci nie jest mozliwa,a spółka
ZGo ma duże zyski i z tego powodu jet typowana j ako zarządca pływalni,

-radny Sławomir Stefaniak stwierdził, ze skoro ZGo ma tak duze zyski to usługi wywozu
śmieci powinny byc tahsze,

-Z-ca Burmistrza Miasta wyjaŚnił, ze oSiR nie moze być spółką i nie miałby mozliwości
zarabianta aby utrzymaó pływalnię, a co zatymidzie przynosiłby same straty,

-radny Wojciech Kuba stwierdził' ze nazwa Zakład Gospodarki odpadami jako zarz4dca
pływalni b ędzie br zmiaŁa niesto sownie,

-radny Piotr Irla Zasugerował, ie możzna zmienić nazwę Zakładu Gospodarki odpadami.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska przewodnicząca komisji.

Komisja Komunalna po dokładne1 ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziatu Gospodarki
Terenami opiniuje pozytyvmie projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody nav,rydzierzawienie
na czas nieoznaczony w tryb i e b ezpr zetar go wym ni erucho mo ś c i zabudo wanej, po ł o zo nej
w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Katowickiej.

Innych wniosków ani opinii nie było.

Przewodnicz4caRady Miasta ClruŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
wyrazenia zgody nawdzierźlawienie naczasnieoznaczony wtrybie bezprzetargowyrn
nieruchomości zabudowanej, połozonej w Rawie Mazowieckiej przy vltcy Katowickiej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniuzostałaprzyjęta większością głosów. Głosowało |4 radnych, za -9,
wstrzymujących -5.

Ad 10. Sprzedaż nieruchomoŚci miejskich położonych przy ul.Słowackiego w Rawie
Mazowieckiej.

Referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami' Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.

Przedmiotem proj ektu uchwały j e st sprzedaz nieruchomości gruntowych' stanowiących
własność miasta Rawa Mazowiecka,połoŻonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka,
przy u|. Słowackiego, oznaczonych w ewidencji jako działkt rlr |39313 o pow. 0,0823 ha;
nr 139314 o pow. 0,0740 ha; nr 139315 o pow. 0,0777 ha; nr 139316 o pow. 0,0777 ha;nr
139317 o pow. 0,0740 ha;nr 139318 o pow. 0,0821 ha.



Przedmiotowe działki, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta,
plzęznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
SprzedaŻ ww. nieruchomości przyczyni się do ich uporządkowania i prawidłowego
zagospodarowania.
Gmina Miasto Rawa Mazowięckanabytawłasność przedmioto!\Ych nieruchomości z mocy
prawa na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego, nr G.IY7228-299519I,
z dnia 10 czerwca I99I r.

Na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego ptzez rzeczoznawcę majątkowego
stwierdzono, ze wartość kaŻdej z przedmiotowych nieruchomości, stanowiących przedmiot
uchwały przeŁ'racza 50.000 zł. Zgodnie z $ 6 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII1303109 z dnia
2 wrzęśnia 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiqcymi
własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka w przypadku zbywania nieruchomości miejskich,
których wartość przektacza 50.000 zł wymagana jest zgoda Rady, w1lrazona w formie
uchwały.

W dyskusji głos zabierali:

-radny Sałwomir Stefaniak poinformował, ie te działki są zagrozone powodziami i miasto nie
powinno ich sprzedawać jako tereny pod zabudowę, jest to teren zalewowy i nie powinno się
tam budowaÓ,

-Burmistrz Miasta wyjaŚnił, Ze na wysokości tych dziatęk teren zalewowy jest w odwrotnym
kierunku.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząca komisji.

Komisja Komunalna po dokładnej analizie i wyjaśnieniach Naczęlnika Wydziału Gospodarki
Terenami, przy jednym głosie wstrzymującym, opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie
sprzedazy nieruchomości miejskich połozonychprzy ul.Słowackiego w Rawie Mazowieckiej.

Innych wniosków ani opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GtuŻyna Dębska przedstawiła treść pĄektu uchwały w sprawie
sprzeduŻy nieruchomości miejskich połozonychprzy ul.Słowackiego w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za - 9,
przeciw - 2, wstrzymuj ących -3.

Ad 11. Sprzedaz lokalu użytkowego, położonego przy ul. Jerozolimskiej.

Referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami, Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.

Przedmiotem projektu uchwały jest sprzedaż lokalu użytkowego, znajdującego się napatterze
budynku Nr 16, przy u|. Jerozo|imskiej w Rawie Mazowieckiej wraz ze związanym z tym
lokalem udziałem w prawie własności gtuntu, stanowiącego nieruchomośó' oznaczoną
w ewidencji jako działkanr 299, o pow. 0,02115 ha, połozoną w obrębie 2 miasta Rawa
Mazowiecka.



Przedmiotowa nieruchomośó, która zabudowana jest budynkiem składajęcym się z lokali
uzytkowych, połozonych na parterze i lokali mieszkalnych na piętrze, zgodnie z planem
zagospodarowania przestrzennego miasta, ptzeznaczona jest pod tereny zabudowy
mieszkaniowo _ usługowej. Sprzedaz lokali mieszkalnych nastąpiła w latach wcześniejszych,
natomiast sprzedaŻ lokalu użytkowego v,łraz ze związanym z nim udziałem w prawie
własności gruntu, przyczyni się do jego prawidłowego zagospodarowania.

Gmina Miasto Rawa Mazowiecka nabyła własność przedmiotolvych nieruchomości z mocy
prawa na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego, nr G.IV.72}81297319I, z dnia
8 czerwca 1991 r.

Zgodnie z $ 6 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII1303109 z dnia2 vtrześnia2}}9 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiqcymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka
w przypadku zbywania nieruchomości miejskich, ktorych wartość przekracza 50.000 zł
wymagana jest zgoda Rady Miasta,wytaiona w formie uchwały.

W dyskusji głos zabierali:

-radny Leszek Jarosiński stwierdził, Żelepszymrozwiązaniem byłaby dzieriawa lokalu
ze wzg|ędu na zyski z najmu,

-radny Leszek Górecki zgłosił obawę czy ewentualny nabywca nie będzie robił problemów
dla mieszkańców górnej części przedmiotowego budynku,

-Burmistrz Miasta wyjaŚnił, ze lokal wymaga kapitalnego remontu co z kolei wipe się
z duzymi kosztami, dlatego najkorzystniej będzie go sprzedaó.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Gruywaczewska pzewodnicząca komisji.

Komisja Komunalna po dokładnej arla|tzie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzeduŻy lokalu uĄrtkowego,
połozonego przy uI' Jerozolimskiej.

Innych wniosków ani opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GruĘna Dębska przedstawiła treŚć projektu uchwały w sprawie
sprzedaży lokalu uzytkowego' połozone go przy ul. Jerozolimskiej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjętawiększością głosów. Głosowało 14 radnych, za. |3,
wstrzymujących -1.

Ad 12. Sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komunalnen
położonych pomiędzy ul.Słowackiego, zbiornikiem wodnym Dolna a rzeką Rawką.

Referowała Naczelnik Wydziatu Gospodarki Terenami, Bogumiła Sitarek.
Powiedziała m.in.

Przedmiotem proj ektu uchwały j est sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących
własność miasta Rawa Mazowiecka,poł'oionych w obrębie 8 miasta Rawa Mazowiecka,
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pomiędzy ul. Słowackiego, zbiornikiem wodnym Dolna arzekąRawką, oznaczonych
w ewidencji jako działki: nr 296 o pow. 0,0148 ha; nr 299 o pow. 0'0998 ha; nr 303
o pow. 0,5252 ha; nr 305 o pow. 0,1326 ha, nr 359116 o pow. 0,8918 ha.

Nieruchomości oznaczona wewidencji jako działka nr 296 opow.0,0148 ha, nt 299
o pow. 0,0998 ha oraz nr 303 o pow. 0,5f52 ha, zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego miasta, przeznaczone są pod tereny turystyki _ funkcja podstawowa i tereny
trwałych łąkach i pastwisk z zielenią parkową. Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako
dziaŁka nr 305 o pow. 0,1326 ha, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta,
przeznaczona jest pod tereny parków. NieruchomośÓ oznaczona w ewidencji jako działka nr
359116 o pow. 0,8918 ha, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, tereny
turystyki _ funkcja podstawowa i tereny trwałych łąkach i pastwisk z zidrenią parkową oraz
tereny wód płynących w rzekach.

Przedmiotowa sprzedai przyczyni się do uporządkowania i prawidłowego Zagospodarowania
ww. nieruchomości i terenu wokół.

Gmina Miasto Rawa Mazowieckanabyławłasność przedmiotov\rych nieruchomoŚci z mocy
prawa na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego, nr GJY.7228-2954191, z dniaT
częrwca |991 r. (dz.296)' nr G.IY .7228-295619I, z dnia7 czerwca I99| r. (dz. 303), nr
G.lV.7228-2957l9l,zdnia7 czerwca1991r. (d2.305), nr G.[Y.72280-156196,zdnia7
czerwca 1991 r. (dz.359116). Gmina Miasto Rawa Mazowieckanabył.a własność
nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działkant 299 aktem notarialnym Nr 5966/2006
z dniaL4 paŹdziernika 2006 r.

Zgodnie z $ 6 pkt 1 uchwały Nr XXXWII1303|09 z dniaf września2009 r. w sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiqcymi własność Gminy Miastą Rawa Mazowiecka
w przypadku zbywania nieruchomości miejskich, których wartość prze|<racza 50.000 zł
Wymagana jest zgoda Rady Miasta,wyruŻona w formie uchwały'

W dyskusji głos zabierali:

-radny Leszek Jarosiński wnioskował, aby powiększyó wydzielony juŻ teren na którym
znaj duj e się hydroelektrownia'

-radny Sławomir Stefaniak zapytał jakie usługi turystyczne mogą być na tych terenach
realizowane,

-Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami wymieniła rodzaje usług furystycznych,

-radny Piotr Kwaśniak zapytał czy mogą tam powstaÓ działki rekreacyjne,

-Burmistrz Miasta odpowiedział., Że tereny te nie mogą być, ptzeznaczone pod działki
rekreacyjne a jeśli chodzi o hydroelektrownię to działka ta jest odpowiednia, jej wielkośó jest
zgdona z przepisami,

-radny Leszek Jarosiński po wyjaśnieniach Burmistrza Miasta odstąpił od swojego wniosku.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząc^ komisji.

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

1 l



Terenami, przy jednym głosie wstrzymującym, opiniuje pozytywnie projekt uchwaĘ w sprawie

sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komuna]ne, połozonych
pomiędzy ul. Słowackiego, zbiomikiem wodnym Dolna a rzeką Rawką.

Innych wniosków ani opinii nie było.

Przewodniczącakady Miasta GrazynaDębskaprzedstawiłatreśó projektu uchwaĘ w sprawie

sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie komuna]ne, położonych
pomiędzy ul. Słowackiego, zbiomikiem wodnym Dolna a rzeką Rawką.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjętajednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 13. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień9 październi|<a.

Referowała Sekretarz Miasta, Jolanta Makowska.
Powiedziała m.in.

Zgodnie z art,I2 $ 4 ustawy z dnia 5 stycznia 20llr. Kodeks wyborczy wnioskuję o

utworzenie obwodu głosowania w Szpitalu im. Św. Ducha Samodzielnego Publicznego
Za|<ł'adu opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej .

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 sierpnia 20IIr. podjął postanowienie o

zarządzeniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej na dzien 9 paŹdziemika 20IIr.

Chciałbym wszystkim mieszkańcom Rawy Mazowieckiej i okolic stworzyó możliwośÓ
wypowiedzenia się w sprawach dotyczących wyboru posłów i senatorów , dlatego wnioskuję

o utworzenie obwodu głosowania w Szpitalu Sw. Ducha.

Przewodniczącakady Miasta GrażynaDębskaprzedstawiłatreŚć projektu uchwały w sprawie

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dziefi9 puŹdziemlka,

Uwag do treści uchwały nie byto.

Uchwała w głosowarriu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 14. Powołanie zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych.

Referowała Sekretarz Miasta' Jolanta Makowska.
Powiedziała m.in.

Zgodnie art.I63 $ 2 ustawy z dnia}7 |ipca2001r. _ prawo o ustroju sądów powszechnych,,
przedprzystąpieniem do wyborów rad gminy powołuje zespół , który przedstawia na sesji
iady gminy swoją opinię o zgt'oszonych kandydatach,w szczegó|noŚci w zakresie spełniania
p,,,,nich wymogów określonych w ustawie'' i wobec powyższego przedstawiam projekt

uchwały w tej sprawie.
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Do zespołu opiniującego zgłoszono:

I.GruŻyna Dębska
2.Leszek Jarosiński
3 . Włodzimierz Kaczorowski
4.Anna Młynarczyk
5.Małgorzata Rudniak

Wyżej wymienione osoby vtyraziły zgodę naudziaŁ w pracach zespołu opiniującego
zgŁoszonych kandydatów na ławników sądowych.

PrzewodniczącaRady Miasta Gratyna Dębska przedstawiła treść projekfu uchwĄ w sprawie
powołania zespołu opiniującego z$oszonych kandydatów na ławników sądowych.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu zostałaprzyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 15. Projekt uchwaĘ w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska odczytałatreŚć skargi na działa|ność Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka.

Referowała Sekretarz Miasta' Jolanta Makowska.
Powiedziała m.in.

W dniu 23 sierpnia 20IIr. do Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej wpłynęła skarga Państwa
M iro sł awy i Jana S ab atów na działa|no ŚÓ B urmi s tr za Miasta Rawa M azo wi e cka.

Ztreści skargi wynika, iz Państwo Sabat są niezadowoleni z działalności Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka w zakresie wykonania wyroku sądu przyznającego lokal socjalny
dla lokatorów Państwa Sabat.

Miasto Rawa Mazowiecka posiada w swoich zasobach 135 lokali socjalnych. Od 2004 roku
nie zostało oddane Żadne nowe mieszkanie socjalne, a pozyskanie wolnych mieszkań
socjalnych następuje tylko w przypadku śmierci najemców.
Liczbarodzin oczekujących na przydział lokalu socjalnego wynosi 135 , w tym 10 osób
o statusie osoby bezdomnej. W podanej wyiej liczbie mieszcząsię równiez rodziny objęte
wyrokami sądowymi nakazującymi eksmisję z lokalu iprzyznartie lokalu socjalnego.
W chwili obecnej w mieście zarejestrowanych jest 30 wyroków eksmisyjnych. Najstarszy
pochodzi z2005 roku., w dwóch przypadkach płacone jest odszkodowanie za niedostarczęnie
lokalu socjalnego.

Państwo Sabat zwraca|t się kilkakrotnie do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o
wykonanie wyroku sądu z l0 kwietnia 2007r., ale poniewtzbtakbyło wolnych lokali
socjalnych na wszystkie pisma otrzyma|i odpowiedŹ , ze w danej chwili nie istnieje
możliwoŚó wykonania tego wyroku. Byli równiez informowani o możliwości otrzymania
odszkodowania, ale nie skorzystali ztego prawa.
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W tym stanie formalno- prawnym tej sprawy zarzuty skarzących dotyczące niepodejmowania
dział'ańprzez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka nie zasługują na uwzględnienie.
W związku zpowyiszymna|eŻy uznac skargę zabezzasadną.

W dyskusji głos zabierali:

-radny Leszek Jarosiński stwierdził, ze skarga dotyczy zarówno Burmistrza jak i wszystkich
radnych, jest to waŻna i pilna sprawa' skala problemu mieszkań socjalnych jest bardzo duia
t na|eŻy się tym jak najszybciej zająó, stąd propozycja, aby w budzecie miasta zna|azł się
zapis na budowę mieszkań socjalnych,

-Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska w',raziła opinię, Że nie jest to skarga na Radę
Miasta gdyż Rada ne przydziela mieszkań socjalnych i nie jest teżz przecivtna ich powstawaniu,
duzym problemem jest kwestia |oka|izacji takich mieszkń gdyż inni mieszkńcy rue vtyruŻajq
zgody na sqsiedztwo lokali socjalnych,

-Burmistrz Miasta wyjaśnił' ze najwięcej interesantów ptzychodzi właśnie w sprawie mieszkań,
niestety duzym problemem jest właśnie lokalizacj a, gdyż mieszkancy protestują przeciwko

- sąsiedawu lokali socjalnych, jeśli chodzi o kwestię wyroków eksmisyjnych to miasto ich nie
zabezpiecza gdyi rue ma mieszkarr socjalnych i w zlńązku z tym płacone są odszkodowanią
kolejną kwestią jest niechęć do przyjmowania takich lokali socjalnych jakie miasto posiada, a nie
moŻnaprzecieŻzmusió obyrvatela żrcby zarnieszkał tam gdzie jemu się nie podoba,

-radny Wojciech Kuba przychylił się do propozycji radnego Leszka Jarosińskiego,
aby w budzecie miasta zna\azł' się zapis na budowę mieszkań socjalnych, a wcześniej czy późnlej
na pewno uda się zna|eźć jakqs odpowiednią|oka|izację dla tych mieszkań.

Przewodnicząca Rady Miasta GrazynaDębska przedstawiła treŚć projektu uchwały w sprawie
załatvłięnia skargi na działalnoŚć Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwaga aby w treści uchwały zmienić nazwę u|icy z Pl. Piłsudskiego na ul. Kardynała
Wyszyńskiego.

Uchwała w głosowarriuzostałapruryjętawiększoŚcią głosów. Głosowało 14 radnych, za- |3,
wstrzymujących -1.

Ad 16. Informacja o umowach cywilnych zawartychprzez Burmistrza Miasta
i jednostki organizacyjne miasta w II kwartale 2011 r.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku zostało
zarejestrowanych 137 umów, z częgo:

l.GimnazjumNr 1 - l umowa
2.Szkoł'aPodstawowaNr 1 - 3 umowy
3.SzkołaPodstawowaNr2 - 3 umowy
4.SzkołaPodstawowaNr 4 - 4 umowy
5.PrzedszkoleMiejskieNr 1 -2umowy
6.Przedszkole MiejskieNr3 - 5 umów
7.Miejski Dom Kultury - 28 umów
8.ośrodek Spory i Rekreacji - 12 umów
9.Miejski ośrodek Pomocy Społecznej - 7 umów

t
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I 0.Miej ska Biblioteka Publiczna
1 1 .Muzeum Ziemr Rawskiei
IŻ.Urząd Miasta

- 3 umowy
- 3 umowy
- 66 umów

Pozostałe jednostki poinformowały, Że w II kwarta|e 2011 roku nie zawarły Żadnej umowy.

Radny Piotr Kwaśniakzapytał czego dotyczy umowa zpozycji 33 zarejestrowana pod
numerem I27/2011 ,,Opracowanie loga i propozycji nazwy".

Z-caBwmistrza Miasta odpowiedział, Żę był to konkurs na opracowanie loga i nazwy dla
krytej pływalni'

Rad a Mi as ta p o zyty wn i e przyj ęł a pr ze dŁoŻoną inform acj ę.

Ad 17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj .
Powiedział m.in.

Informacja zawięra okres od 30 częrwca 2011r. do 31 sierpnia 2011 r.
W tym okresie 1l dni roboczych urlopu w okresie od 8 sierpnia20Il r. do 23 sierpnia 20II r.
W tym okresie w kazdą środę przyjętych zostało 32 interesantów.
Problematyka spotkań z interesantami: pomoc w uzyskaniu pracy' w sprawie przyjęć
do przedszkoli, podział' działek, funkcjonowanie strał miejskiej, pomoc w spłacie długu
zamieszkanie, w sprawie zapomogi, działkowcy zgł'asza|i się w sprawie szkody po ulewie'
uregulowanie własności, poprawa nawierzchni drogi, funkcjonowarrie parafii ewangelickiej
- prośba' aby oŻywićlokalizację przy ul.Warszawskiej, oświetlenie ulicy, za|ewanię dział'ek
wzdŁuŻul. Paska, przydział mieszkania. współpraca zzagranicą oferta na usługi komunalne,
rozstrzygnięcie konkursu dla klubu strzeleckiego LoK.

W tym okresie uczestniczyłem w:
-spotkaniu z poseł Dorotą Rutkowską - 2 razy
- spotkaniu z mar szałkiem Woj ew o dztw a Łódzki e go Wito ldem S tępniem - 2 r azy
-spotkaniu z posłem na Sejm Arturem ostrowskim
-spotkaniu z V-cemarszałkiem Woj ewództwa Arturem Bagieńskim
-spotkaniu z V-cemarszałkiem Województwa Dariuszem Klimczakiem - 3 razy
-spotkaniu z V-cemarszałkięm Województwa Marcinem Bugajskim w Mdku
.spotkaniu ze starostą rawskim Józefem Matysiakiem
-spotkaniu z dyrektorem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Włodzimierzem
Wojtaszkiem

-spotkaniu z burmistrzem Uniejowa w Uniejowie
-spotkaniu z burmistrzem oleśnicy w oleśnicy
-radzie budowy krytej płyrvalni - 4 razy
-spotkaniu Stowarzyszenia Rozwoj u Ziemi Rawskiej - 2 r azy
-tozpoczęCiu i zakończeniu zawodów triathlonowych' w rajdzie rowerowym, w maratonie
ptywackim organizowanymptzez WOPR, w orlikowej lidze mistrzów, w dożynkch
powiatowych w Białej Rawskiej

-uroczystości uruchomienia chłodni w Food Service
-spotkaniach z przedsiębiorcami ( m'in. Netto, Tesco, Stanley' Rafan, Pepco).

Rada Mias ta ptzyj ęł a do wi adomo ści przedłozone sprau'o zdani e.
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Ad 1 S.Interpelacj e, zapy tania.

PrzewodniczącaRady Miasta GruŻyna Dębska przedstawiła treść pism Państwa Jabłońskich z dnia
18 lipca, 25 |ipca i 2 sierpnia, które były skierowane do Rady Miasta.

Radni głosowali jednogłośnie zaupowaztieniem Przewodniczącej Rady Miasta GruŻyny
Dębskiej do skierowania pism wyjaśniających do Państwa Jabłońskich. Głosowało 14 radnych.

PrzewodniczącaRady Miasta GruŻyna Dębska odczytał.apismo mieszkańców ul.A. Fredry
w sprawie oŚwietlenia w/w ulicy.
Burmistrz Miasta wyjaśnił, że sprawajest na etapie przygotowania dokumentacji i cała ulica
zostanie oŚwietlona.

Radny Wojciech Kuba w imieniu mieszkańców Rawy Mazowieckiej oraz oddziału rawskiej
NSZZ Solidamośó zgłosił formalny rłmiosek o przyznanie tytutu Honorowego obywatela Miasta
Rawa Mazowiecka dla Ojca PrzeoraJana Koziatka.
Pismo do Rady Miasta z wnioskiem o uhonorowanie o.Koziatka skierowały Rawska Inicjatywa
Samorządowa i obywatelska Inicjatywa Samorządowa. Do wniosku dołączono listę ponad 200
osób popierających tę propozycję. Powyższe pismo odczytał' radny Wojciech Kuba.
PrzewodniczącaRady Miasta GruŻynaDębska przyjęławniosek izapoviedziałaze po dokładnym
sprawdzeniu czy spełnia on wymogi formalne zostanie rozpoczętaprocedura przyznaniatytutu
Honorowego Obyrvatela Miasta Rawa Mazowiecka dla Ojca PrzeoraJana Koziatka.

Radna Sylwia Skóra rozpoczęła dyskusję w sprawie umów, jakie rodzice muszą podpisać
zprzedszkolami, do których uczęszczająich dzieci. Poprosiła o udzięlęnie głosu obecnyrrr na sali
rodzicom.

W dyskusji głos zabierali:

-Arura Przerwa stwierdziła, Ze umowa powinrra być skonsultowana zrcdzicarrti; ponadto nie
podoba się rodzicom kilka punktów Z ploponowanej umowy m.in. godziny odbioru dziecka są
zbyt sńyv'lne, gdyż' umowa okreŚla Że przez cały tydztenmuszą być takie Salne, podstawa
programowamabyć realizowana w godzinach7.30 . 12.30 aprzeciei niektóre dzieciprzychodzą
późni€1i sporna kwestia kary finansowej zaniepunktualny odbiór dziecka.
-Paweł Zimęcktpowiedział,Żerodzicom nie podoba się zapis o karach finansowych i zadał kilka
pytan m.in. na jakich aktach opiera się umowa, w jaki sposób na|iczane będą opłaty,
-Pani PrzewodruczącaRady MiastaGruŻynaDębska zwrociłauwagę' że umowa została
zaakceptowanaprzez radcę prawnego' w zwirykuz tym jest zgodnazprawem,
-Burmistrz Miasta wyjaśnił, Że naleiy podjąó indyrvidualne roznowy z dyrektorami przedszkoli
i na pewno dojdzie do porozumienia w spornych kwestiach, a jeśli rodzice będą mieó jakieś
problemy to za:wsze mogą przyjść do Burmistrza i poprosió o interwencję'
-Z-caBvrmistrza Miastazapewlił, Że rue będzie kar finansowych dla Ęch rodzicow,|dórzy
np.spóznią się 15 minut po odbiór dziecka, ten zapis o karach ma zmobilizowac rodziców,
ktorzy notorycznie się spóŹniają i traktują przedszkole jako przechowalnię dla dzieci, natomiast
umowa musiała powstać bo ustawa nas do tego zobowivuję,
-Pani Przewodnicząca Rady MiastaGraŻynaDębska uspokoiła rodziców mówiąć, ze ta umowa
to świeza Sprawa inaleŻy poczekaÓizobaczyć jak będzie funkcjonować, czas Zweryfikuje czy jest
ona dobra czy teŻnie, a zawszeprzecieŻbędziemoznawróció do tematu,
-obecni rodzice podziękowali zamoiliwość zabrarua głosu.
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Radny Piotr Kwaśniak poruszył kwestię miejsc parkingwych dla niepełnosprawnych, w niektórych

miejscach sąźIe oznaczone i sązbyt wąskie. Zaproponował przeg|ąd istniejących miejsc

parkingowych dla niepełnosprawnych pod względem wymiarów i miwelowania krawężników

prry tychmiejscach orazzvwócenie uwagi na te elemenĘ przy Wznaczaniu nowych miejsc.

W iej sprawie wypowiedział się również radny Piotr Irla, stwierdzając, ze miejsca parkingowe

dla niepełnosprawnych nie spełniająwymogów starrdarowych gdyż nie ma na to miejsca.

Radny Sławomir Stefaniak wspomniał o ciemnym tunelu jadąc ulicą 1 Maja w kierunku Boguszyc

na odcinku ok. 300 m nie ma oświetlenia na drodze.

Radny Wojciech Kuba poruszył dwie kwestie:
.ztiszczeńe zieleni na teręnie przedszkola nr 3 poprzez wymianę rur ciepłownicrych, a dopiero co

w roku poprzednim był remont przedszkola, cry tie mozna było tego przewidziec przy remoncie?
-niewłaściwe zachownie policji w czasie interwencji.

Prezes Kartus wyjaśnił, Że rury ciepłownicze na terenie przedszkola nr 3 trzebabyło wynienió a

akurat w tym roku były pieniądze zurnorzenpoĘczki,jednocześnie prezes zapewnił zeteren

przedszkola zostanię przyrvrócony do właściwego stanu.

Radny Leszek Jarosiński poruszył kilka kwestii:
-oświetlenie ronda przy ulicy Katowickiej - 3 lampy tam nie działają oświetlenie od ronda

Tomaszowskądo ulicy Wyzwolenia i od ronda Katowickądo trasy nr 8,
-słabezabezpieczenieruchunarajdzierowerowym'
-prośba mieszkańców z ulicy Dolnej o wykoszenie pobocza i poszerzenie drogi,
-apel o ustawienie koszy wzdłuz'ulic Katowickiej, Zeromskiego i Prusa.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Artur Piotrowski odpowiedziil, że jeśli chodzi

o oświetlęnie ronda to prace cały czas tam trwająi do momentu zakonczerua inwesĘcji moie

dochodzió do pewnych zakJocen,oświetlenie w ulicy Tomaszowskiej jest juz naprawione,

natomiast jeśli chodzi o oŚwietlenie w ulicy Katowickiej od ronda w kierunku trasy krajowej rrr 8

to jest tam awaria kabla i naprawa moze potrwać nawet do miesiąca czasu.

Radna Sylwia Skóra zabrała jeszcze głos w sprawie umów w przedszkolach i poruszyła sprawę

specjalnych miejsc parkingowych dla matek zdziecmi.

Sekretarz Miasta Jolanta Makowska w imieniu Samorządowego StownryszeruaRozwoju Ziemi

Rawskiej zaprosiła radnych do udziału w projekcie ,,Poznajmy się - Działajmy razem''.

Celem projektu jest wzmocnienie i rozw'inięcie ludzkiego i insĘtucjonalnego potencjału

organtzacji,tpozxządovtych z terenu powiatu rawskiego, poznanie wzajemnych potrzeb

i oczekiwańprzedstawicieli sektora organizacji pozarządowych' urzędów administarcji gminnej

i powiatowej oraz radnych gmin i powiatu rawskiego. W q'.rn zakresie przeprowadzony zostanie

cykl szkoleń uzupełniony wizytami studyjnymi. W nvią.zku zpovtyŻszym Rada Miasta powinna

wanaczycjednąosobę' która będzie uczestniczyć w tym projekcie.

Na tym punkcie PrzewodniczącaRady MiastaGraŻynaDębska ogłosiła zakonczenie obrad

IX Sesji Rady Miasta.
Sesja trwała od godz. l4oo do l 730 .
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