
PRoToKoŁ
z obrad XI Sesji VI kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 2| października 20ttr.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Uczestniczyło 15 radnych,
Burmistrz Miasta, Z-ca Burrtistrza. Skarbnik Miasta. Sekretarz Miasta.

obrady otworzyt'a Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska, która powitała zaproszonych
gości, publiczność oraz wszystkich radnych.

Zgodnie z listą obecności stwierdziła prawomocno ść obrad.

Przewodnic ząca kady Miasta poinformował a, ie radni otrzymali proponowany porządek.
Posiedzenie Rady zostało zwołanię w trybie art, 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym.

v Zwróclłasięzzapylaniem, czy sąuwagi do przedłoŻonego porządku obrad.
Uwag do ptzedłoionego porządku obrad nie było.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3' Zmtana budżetu Miasta Rawa Mazowieckana2}| 1 rok.
4. Zmtana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowieck a na lata 20 | I -2040.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta GruŻyna Dębska poinformowała, Że protokół z obrad X Sesji Rady
Miasta będzie przyjęty na następnej Sesji..

Ad3. Zmiarta budżetu Miasta Rawa Mazowieckana}Dll rok.

\-, Temat referowała Maria JakubowskaNaczelnik Wydziału Finansów i Ana|iz.
Powiedziała m.in.
W zwią7ku zzaistniałąkoniecznościąprzesunięcia budowy krytej pływalni wrazze
sztucznym lodowiskiem na rok 2012 konieczne jest dokonanie zmiany w planie wydatków na
tą inwestycj ę zawartych w budżecie miasta na rok 20|| poprzez

|l Zmiany w planie dochodów zmniejszające wysokość dotacji na tą inwestycję j
Z Ministerstwa Sportu zmniejszenie środków w 2011 roku o kwotę 800.000 zł. Srodki tę
przekuŻe Ministerstwo w roku 2012
Zmniejszenie o kwotę 289.580 zł. wysokości dotacji z wr.oŚiGW w Łodzi' wysokość dotacji
planowana na ten rok będzie wynosiła I.358,420 zł.

2l Zmiany w planie wydatków narealtzację inwestycji basenu poptzez zmniejszenie
planowanych wydatków o kwotę 7.797.000 zł..
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Przy zm|aruie planowanych wydatków zmniejsza się o kwotę 6.70],420 zł. planowane do
zaciągnięciaw 2011 roku kredyty bankowe.
Radny Sławomir Stefaniak zvnócił się z pytaniem, jak będzie realizowanarezetwabudżetowa

/ na budowę krytej pływalni, jakie będąkary zaniewykonanie inwestycji w terminie.

Burmistrza Miasta odpowiadając, stwierdził., Że po negocjacjach z wykonawcą Firmą
TIWWAL jest przygotowany aneks do umowy z nowym terminem zakonczenia inwestycji -
30 czerwca}D|2 rok. Jest równieŻzabezpteczony weksel na kwotę 3 mln. zł .
Kar umownych w obecnej sytuacji nie naliczamy.

Radny Leszek Jarosiński _zvttóc1ł. się z pytaniem jaki jest ostateczny koszt wykonanych prac
na krytej pływalni ' Qzy w obecnym stanie będzie w tym sezonie uruchomione sŹuczne
lodowisko.

Burmistrz odpowiadając' stwierdził', Że w tym sezonie nie ma możliwości uruchomienia
sztucznego lodowiska.

Skarbnik Miasta podała, Że na dzien 15 puździem1ka2011 roku na inwestycje kruta pływalnia
\y wydatkowano 8mln.900 tys. złotych.

ostateczny koszt inwestycji po dodatkowym anektowaniu będzie wynosił 27 m|n,

Przęwodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu miasta na20| 1 rok.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało l 5 radnych, za -I3,
przeciw -, wstrzymujący - l.

Burmistrz Miasta podziękował radnym zazrozumienie sytuacji i przyjęcie zmiany budżetu w
związku z przesunięciem budowy krytej pływalni.

Ad 4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata20ll-2040.

Temat referowała Maria Jakubowska Naczęlnik Wydziału Finansów i Anal'iz,
Powiedziała m.in.

\V W związku z zaistniałąkoniecznością przesunięcia budowy krytej pływalni wraz ze
sztucznym lodowiskięm na rok 20|2konieczne jest dokonanie zm|any w przedsięwzięciach
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miastapoprzez wprowadzenie budowy krytej pływalni
wrazze sztucznym lodowiskiem na rok 20|2 z planowanąkwotąwydatków w wysokości
9.100.000 zł'
Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata201t- 2040.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 5. Interpelacje,zapytania i wolne wnioski.

Radny Sławomir Stefaniak zgłosił wniosek w sprawie oświetlenie ulicy Księże Domki. Dodał, Że juŻ
wcześniej zwracat się w tej sprawie. Do tej pory nie zostało zat'atwione.
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Zastępca Burmistrza Miasta Wojciech Skoczek odpowiadając, wyjaśniał', Że sączynione w tej sprawie
starania, lecz jest problem z właścicielami nieruchomości i ustawieniem lamp.
Sprawa jest w toku rcalizacji.

Radna Mał.gorzata Rudniak zgłosit'awniosek w sprawie oznakowania przejścia dla pieszych w ulicy
Targowej przy Markecie Intermarche.

Teresa Pietrzak - radna Powiatu Rawskiego zgŁoslła wniosek mieszkańców w sprawie oświetlenia
ulicy Targowej. Dodała, ze wniosek ten zgłosi równieŹ na Sesji Rady Powiatu.

Lęszek Górecki zgt'osl| wniosek w sprawie ustawienia ulicznych zegatów zmierzchowych,
obecnie lampy zapalająsię bardzo poźzno, co stanowi zagroŻenie cllapieszychptzy przejściu
po pasach.

Radny Leszek Jarosiński zwróc1ł się do Burmistrza zpytaniem w sprawie:
- Telebimu ledowego przy krytej pływalni- czy zasadnym jest montuŻ takiej reklamy,
- sprzątania prze firmę CEPOL _ nie było sprzątania ulic na Tatarze,
- kiedy będzie zrobione zadaszenie przy wejściu do Gimnazjum Nr l.

Burmistrz Miasta odpowiadając, potwierdziŁ, ze telebim będzie montowany po zakończeniu inwestycji
- kryta pływalnia.
Zadaszenie przy wejściu do GimnazjumNr 1 będzie realizowane.

Na tym punkcie PrzewodniczącaRady MiastaGraŻyna Dębska ogłosiła zakotrczenie obrad
XI Sesji Rady Miasta.
Sesjatrwała od godz. l5oo do 16,0 .
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