
PRoToKoŁ
z obrad XII Sesji VI kadencji

w dniu 9 listopada
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
2011r.

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

Uczestnicdo 14 radnych.
Nieobecni radni usprawiedliwieni :
1' Leszek Górecki

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta, Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta,

Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta oraz zaproszeni przedstawiciele :
- ZastępcaPowiatowe go Lekarza Weterynarii _ Tadeusz Kuligowski
- Komendant Powiatowy Policji - Jerzy Majewski
- Powiatowy Inspektor Sanitarny -Krzysztof Jasiński
- Prezes ochotniczej Straży Pożarnej _ Janusz Pałka
- Komęndant Straży Miejskiej _ SławomitKaŹmierczak
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego _ w zastępstwie Zbigniew Stefaniak

obrady XII Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska.
Powitała zaproszonych gości, publiczność orazradnych przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocnoŚó obrad. obecnych 14 radnych.

Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.

Zvtróc!łasię z pytaniem czy sąuwagi do przedłoŻonęgo porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie było.
przeńdniczącaRady Miasta Zaproponowała aby pkt. 13. porządku obrad ,,Informacja w

sprawie bezpieczeństwa w mieście'' przenieśó jako pkt. 4 zuu,aginaprzybyłych gości.

Porządek obrad po zmianie zaproponowanej przezPrzewodniczącąRady w głosowaniu został

przyj ęty j edno gło śnie ( gło sow ało I 4 radnych) w następuj ącym brzmieniu :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcieprotokołów z XiXI Sesji Rady Miasta.
4. Informacja w sprawiebezpieczeństwa w mieście.
5. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowieckaz organizacjami pozarządowymi

oraź-podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 o działalności

poży.tku publicznego o wolontariacie na20|2 rok.
6. 

^ustalenie 
tygodniowego obowią7kowego wymiaru godzin zajęć, d|adoradców zawodowych.

7. Podjęcie dziaŁańzmieruających do polepszenia waruŃów życiowych rodzin

wielodzietnych zamies zkały ch na tęrenie Miasta Rawa Mazowi ecka.

8. Informacj a o stanie realizacji zadń oświatowych.
9. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

10. określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
1 1. określenie wysokości stawek podatku rolnego.
72. Zmianabudzetu Miasta Rawa Mazowieckanaf}Il rok.



13'Przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
14. Informacja o umowach cywilnychzawartychprzezBurmistrza Miasta i jednostki organizacyjne miasta

w III kwartale2009 r.
15. Sprawozdanię z wykonania uchwał Rady Miasta.
16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
l7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
1 8. Interpel acje, zapytania.
79. Zakończenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołów z X|XI Sesji Rady Miasta.
Protokół z obrad X Sesji Rady Miasta został ptzyjęty w głosowaniu jednogłośnie.
Głosowało 14 radnych'

Protokół z obradXl SesjiRadyMiastazostatprzyjęty wgłosowaniu jednogłośnie.
Głosowało 14 radnych.

Ad 4. Informacja w sprawie bezpieczeństwa w mieście.

Przewodnicząca Rady Miasta Graiyna Dębska poinformowała, ie posiedzenie odbywa się
zgodnie z p|arlem pracy Rady Miasta na 2011 rok' Dębata na temat stanu bezpieczeństwa w
mieście była jednym z wniosków radnych do planu pracy na ten rok.
Wystąpiliśmy do słuzb czuwających nad naszym bezpieczenstwem o przedł'oienie informacji
w tym zakresie.

od wszystkim służb tj.:
- Powiatowego Lekarza Weterynarii
- Komendanta Powiatowego Policji
- Powiatowego Inspektora Sanitarnego
- Komendanta Powiatowego Państwowej Strazy Pozamej
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
- Prezesa Ochotniczej Strazy Poiarnej
- Komendanta StraŻy Miej skiej
otrzymaliśmy taka informacją.
Zo stała ona przedł o Żona r adnym w mater iałach z p or ządkiem o brad.
Przed posiedzeniem Rady odbyła swe posiedzenie Komisja Prawa i Porządku Publicznego
któr a zap o znała s i ę z tr e ś cią pr ze dłoŻony ch i nfo rmacj i'
Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła o zabranię głosu Annę Młynarczyk - Przewodniczącą Komisji
Prawa i Porządku Publicznego.

Anna MĘnarczyk . Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego zabierając głos
powiedziała m.in.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady ocenimy stan bezpieczeństwa otaz działania służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne naszego miasta.
Do Komisji Prawa i Porządku Publicznego docierają sygnały łamania prawa dotyczące narkotyków,
sptzeduŻy alkoholu' papierosów nieletnim, aktów agresji, wandalizmu czy Wadzieiy.
Staramy się tym negatywnym zachowaniom zapobiec przez podejmowanie w tych sprawach
interwencji prze organv uprawnione zUrzędu.



W walce ztym problemem i jego negatywnymi skutkami zaangaŻowane sąinstytucje bezpieczeństwa,
słuzba zdrowia, szkoły, kościół, instytucje państwowe, społeczne a Z mocy ustawy insty.tucje
samorządu terytorialnego.

W dzisiejszej debacie zwraszamy Państwa do zadawania pytan, zgłaszaria wniosków
Analizując informację o działalności Strazy Miejskiej komisja jest za kontynuacją wspólnych patroli
StraŻy Miejskiej i Policji i za kontynuacją ich w przyszłym roku budżetowym oraz zakupem
FOTORADARU.

Następnie głos kolejno zabiera|t:
- Komendant Powiatowy Policji- Jerzy Majewski
Powiedział m.in.
W okresie styczeń - wrzęsień 20II r. Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej
wszczęła 923 postępowań przygotowawczych, co dało dynamikę na poziomię 10]oń,
W toku prowadzonych postępowań stwierdzono 1054 przestępstwa, wykryto 850
przestępstw'
ogólna wykrywalnośó wynosiła 78,7oń. Wykrywalność przestępstw kryminalnych
uksŹałtowała się na poziomie ] Ioń i wzrosła w porównaniu do 2010 roku o I,I%o.
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej prowadzi w ramach profilaktyki m.in.
- spotkania zuczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- spotkania z wychowankami przedszkoli o oddziałów przedszkolnych
- apele zudziałem uczniów szkół
- rozmowy profilaktyczne z nieletnimi
- rozmowy zrodzicarnt
- spotkania połączone zradami szkoleniowymi dla nauczycieli
- spotkania z pedagogami i dyrektorami szkół
- spotkania z wychowankami Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej
- spotkania z kuratorami dla nieletnich
W ramach trwania wakacji utworzone zostały dodatkowe patrole dokonujące kontroli miejsc
szczegolnie niebezpiecznych, sprzyjających popełnieniem czynów zabronionych.

- Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii _ Tadeusz Kuligowski
Powiedział min.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii realizuje zadania z zakesu ochrony zdrowia zwierząt
oruz bezpteczeństwo produktów pochodzen|a zw|ęIzęcego w celu zapewnienia ochrony
zdrowia publicznego.
Zadanta te wykonuj e poprzez:
- zw a|czanie chorób zakaŹny ch zwter ząt
- kontrolę higieny tbezpieczeństwa żyrvności poprzęz kontrolę zakładow zajmujących się
pro dukcj ą środków sp o iyw czy ch

- sprawowanie nadzoru nad zywieniem zwrcrząt
- prowadzenie współptacy z organami państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej
oraz szkolen dla lekarzy

W podsumowaniu dodał, że ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego miasta Rawa
Mazowiecka i Powiatu Rawskiego jest dobra.

. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny . Krzysztof Jasiński
Powiedział m.in.
Pełna informacj a została przedłoŻona Radzie Miasta. D oty czy głównie :
- oceny sanitarnej zakładow słuzby zdrowia oraz higieny zywienia zywności i przedmiotów użytku,



- oceny bezpieczeństwa w zakresie zagadntenhigieny komunalnej:
a) jakość wody do spożycia,
b) jakość wody w kąpielisku ,,Tatar,'
c) obiektów uŻyteczno ści publicznej,
d) gospodarka odpadami komunalnymi i medycznymiw zakładach słuzby zdrowia,
e) higiena dzieci i młodzieŻy w placówkach oŚwiatowych,
e) higiena pracy,
f) oświata zdrowotna.

- Prezes ochotniczej StraĘ Pożarnej - Janusz Pałka
Powiedział m.in'
Jednostka skupia 68 członkóW, W tym 28 członków honorowych. Posiada sekcję poŻarnicza' sekcję
ratownictwa wodnego jako jedyna w Powiecie Rawskim, sekcję ratownictwa wodnego działa równteŻ
jako drużyna powodziowa.
OSP w Rawie Mazowieckiej posiada na swym wyposazeniu:
- 4 samochody bojowe
- samochód poŻarntczy
- samochód przystosowany do akcji ratowniczych dla sekcji ratownictwa wodnego,
-łódź motorową dwie łodzie wiosłowo-motorowe, 1 pontony; motopompy.

W 2008 roku jednostka brała udział' w następujących zdarzeniach:
- usuwanie śniegu i zrzucanie sopli lodu z domów na terenie miasta
- w akcjach poŻamiczych
- w po ulewach przy wypompowaniu wody.

- Komendant StraĘ Miejskiej - SławomirKaźmierczak
Powiedział m.in.
Straż Miejska jest samorządową umundurowaną formacja powołaną do ochrony porządku
publicznego.
Do zadansttaży naleiy w szczegó|ności:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
- czuwanie nadporządkiem i kontrola ruchu drogowego
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania zdrowia i zycia obywateli
- zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy a takżę ustalenie w miarę mozliwości
świadków zdarzenia

- ochrona obięktów komunalny ch i urządzen uŻ5Ąeczno ści publ i cznej,
- współdziałanie z otganizatotami w ochronie porządku podczas zgromadzen i tmprez

publicznych,
- doprowadzenie osób nietrzeźwych do policyjnej izby zatrzyman,
. informowanie społeczności lokalnej o stanie irodzajachzagroŻen,
- konwojowanie dokumentów lub wartości pienięznych.
W 2011 roku dyiurny sftaŻy Miejskiej odebrał I82 zgłoszeń i informacji.
Strażnicy ujawnili 2583 wykroczenia, których sprawcy swoim działanięm popełnili wykroczenia.
Do Sądu Rejonowego skierowano 62 wniosków o ukaranie.
Mandatami ukarali 325 osób na kwotę 40650,- złotych.
Pouczyli 2f58 osób za popełnione wykroczenia'

Patrole Strazy Miejskiej podejmują wiele interwencji z zak'tesu porządku i bezpieczeństwa
publicznego. Bezpieczeństwo dzieci jest przez Straż Miejską traktowane priorytetowo w



ramach programu ,,Bezpieczna droga do szkoły''. Sukcesem jest, Że w ani jednej szkole
objętej progfamem nie doszło do wypadku drogowego zudział'em uczniów.
W ramach utrzymania czystości i porządku w mięścię funkcjonariusze prowadzi|i wzmozone
kontrole w zakresie:
. odŚnieżania chodników położon y ch wzdłuil po sesj i,
Utrzymaniaporządku i czystości w zakresie wywozu śmieci,
W ramach czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego funkcjonariusze Strazy
Miejskiej interweniuj ąnabteiąco w przypadku łamania przepisów prawa o ruchu drogowym'
Istotnym elementem w działa|ności Straży miejskiej jest współptaca z Policją Sądem
Rej onowym oraz instytucj ami i wy działarrti Urzędu Miasta.

Radna Małgorzata Rudniak zabierając gł'os zapytał'a czy I50 czynów karalnych nieletnich świadczy
o zwiększeniu przestępczości wśród nieletnich, czy istnieje zagroŻenie narkotykowe w naszym
mieście.

Komendant Powiatowy Policji _ Jetzy Majewski odpowiadając stwierdził, żze nie jest źle w
naszym mieście. Słuzby czuwają moŻna powiedzieó ze nie ma zwiększenia przestępczości
wśród nieletnich.

Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z pytaniem, czy instalacja monitoringu w mieście nie rozwiązał.a
by wielu problemów.

Burmistrz Miasta odpowiadając wyjaśniał', Że Sprawa monitoringu jest wazna, lecz koszty obsługi se
bardzo
duże. Miasta nie stać na poniesienie takich kosztów.

Radna Barbara Grzywaczewska zwróciła się z pytaniem, jakmoŻnarozwiązaÓ problem bezdomnych,
ktorzy nocuj ą po klatach schodowych.

Komendant Strazy Miejskiej _ Sławomir KaŹmierczak odpowiadając, stwierdził, ze jest to trudny
problem do r ozwiązania.

Radny Piotr Kwaśniak zwrocił' się z tematem wyprowadzanych psów i zanieczyszczania
chodników. Czy jest sposób na właścicieli aby przestrzegali uchwalonego regulaminu czystości w
mieście.

Komendant StraŻy Miejskiej _ Sławomir KaŹmierczak odpowtada1ąc, stwierdził, że jest to trudny
problem do r ozwiązania.

Ad 5. Prryjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 o dzialalności pozytku publicznego o wolontariacie na 2012 rok.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowru i Sportu.
Powiedziała m.in.
organy administracji publicznej prowadzą działalnośó w sferze zadan publicznych we współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust' 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 o działalności poi1'tku publicznego o wolontariacie na2012 tok,



W celu ustalenia zakresu i form tego współdziaŁania ustawodawca przepisem art.5 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działa|ności poiytku publicznego i o wolontariacie' nałoŻył' na organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego kompetencje do uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3.
wymienionej ustawy.
Wymienione w uchwalę zadaria mieszczą się w poszczególnych obszarach działalności
pożytku publicznego.
Przedmiotowa uchwała oznacza równiez rea|izację zasad partnerstwa i jawnoŚci w zakresie
wykonywania zadai publicznych oraz stanowi dIa władz Miasta podstawę do dysponowania
środkami publicznymi'

Radny Piotr Kwaśniak zgłosił wniosek aby w rozdzia|ę VII pkt. 10 dopisać punkty :

- działalnoś ć na rzecz rodziny,
- or gantzail a impr ez ro dzinnych,
- promocja zdrowego modelu rodziny.
Przewodni cząca Rady Mias ta po ddata wnio sek po d gło sowanie.
Wnio sek w gło sowan iu zo stała przyj ęty j edno gło śnie, Gło sow ało I 4 radnych.

opinię Komisji oświaty przedstawiła Sylwia Skóra zastępca przewodniczącego komisji.
Komisja oświaty po dokładnej analizie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału oŚwiaty' Kultury,
Zdrowla i Sportu opiniuje pozytywnie proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia proglamu
współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjamt pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności poży.tku publicznego
o wolontariacie na 2012 rok.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
przyjęcia pro gramu współpracy Miasta Rawa Mazowieck a z or ganizacj ami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 o działalności
pozytku publicznego o wolontariacie na2012 rok.

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

Ad 6. Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla doradców
zawodowych.
Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury' Zdrowia i Sportu.
Powiedziała m.in.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zobowiązuje organ prowadzący
placówki oświatowe do określenia w drodze uchwały tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zĄęó nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy karta
nauczycie|a, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli rcalizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki okreŚlone dla stanowisk o róinym tygodniowym obowiązkowym vtymiarze
godzin pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia
związane z wyborem kieruŃu kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w ustawie o systemie
oświaty. Proponowany projekt uchwały został przedstawiony zwtązkom zawodowym' celem
zaopiniowania.



opinię Komisji oświaty przedstawiła Sylwia Skóra zastępca przewodniczącego komisji.
Komisja oświaty po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału oświaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu opiniuje pozytywnie proponowany projekt uchwały w sprawie ustalenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć d|a doradców zawodowych.

Innych wniosków nie było'

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
ustalęnia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć d|a doradców zawodowych'

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została ptzyjęta jednogłośnie . Głosowało l4 radnych.

Ad 7. Podjęcie działańzmierzających do polepszenia warunków Ęciowych rodzin
wielodzietnych zamieszkaĘch na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Tęmat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału oświaty' Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziała m.in.
Wspieranie rodzin więlodzietnych i promowanie modelu rodziny, w której jest więcej niz dwoje dzieci tc
działania społeczne, które niniejszą uchwałą podejmuje Miasto. Skuteczna polityka prorodzinna moŻę
mieć duży wpływ narozwiązywanie problemów demografii.
Wszystkim nam za|eŻy, Żeby rzeczywistośó wokół rodziny uczynić lepsza bardziej przyjazną.
Proponowane rozwiązania mĄa na celu ułatwienie członkom rodzin wielodzietnych dostępu do dóbl
kultury, sportu i rozrywki. Zgodnie ztnformacja z ostatniego spisu ludności w Rawie Mazowieckiej
mieszkają 374 rodziny z co najmniej trójką dzieci w wieku do 24lat, w tym :
- 298 tylko ztrójkadzieci,
- 7 6 rodzin z czwórką dzieci i więcej.

opinię Komisji oświaty przedstawiła Sylwia Skóra zastępca przewodniczącego komisji.
Komisja oświaty po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału oświaty, Kultury'
Zdrowia i Sportu opiniuje pozytywnie proponowany projekt uchwały w sprawie podjęcie dział.ai
zmierzających do polepszenia warunków zyciowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treŚó projektu uchwały w sprawie
podjęcie dziaŁan zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych
zarrieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tręści uchwały nie było'
Uchwała w głosowaniu została ptzyjęta jednogłośnie . Głosowało 14 radnych.

Ad 8.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowia i Spońu.
Powiedziała m.in.



obowiązek sporuądzenia i przedłoŻenia informacji o stanie reaIizacji zadań oświatowych
miasta Rawa Mazowieckazarok szkolny 201012011 wynika dyspozycji art.5a, ust.4 ustawy z
dnia7 września 1991r. o systemie oświaty'
Zadania samorządów w sferze działań edukacyjnych określone w Ustawie o systemie oświaĘ,
art.5, ust.7:

1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezptecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oruz zadan inwestycyjnych w tym
zakresie;

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym zakresie wykonywania
czynnoŚci, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt2.6 ustawy z dnta29 września 1994 r, o
rachunkowości, i organizacyjnej szkoły lub placówki;

4) wyposazenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej

rea|izacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadan statutowych.
W Rawie Mazowieckiej od kilku lat obserwowana jest stała tendencja spadkowa liczby
uczniów w szkołach, związana z tendencjami demograficznymi' Proces ten powoduje

zmniejszanie się |iczby dzieci i mł'odzieŻy w istniejących placówkach, Zdarza się, ze liczba

uczniów na poziomie jednej klasy pozwala jedynie na zorganizowanie trzech zbyt małych lub
dwóch za duŻy ch oddziałów.
Zmiany legislacyjne wymuszają zwiększenie wydatków w zakresie oświaty. Wprowadzone
ostatnio w Ustawie o systemie oświaĘ zmiany w zakresie edukacji 5- i 6-1atków obligują
jednostki samorządu tery.torialnego do zapewnienia im miejsc w szkołach podstawowych i
przedszkolach. Wielę dziaŁań gminy musi iść zatem kierunku przygotowania placówek do
ptzyjęciamłodszych dzieci. Zabezpieczenie im odpowiednich warunków do nauki t zabawy.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej naszym mieście w zakresie kształcenia przedszkolnego jest

niepubliczne przedszkole, w którym przebywa ok. 15 dzieci.
Miasto Rawa Mazowiecka jest organem prowadzącym dla 8 placówek oŚwiatowych
(3 przedszkola, 3 szkoły t2 gtmnazja.

Powszechnie wiadomo, że środki zagwarurftowane przęz państwo w subwencji oświatowej
nie wystarczająnawet na pokrycie kosztów podstawowej dziaŁalności szkół. Mając powyŻsze

nauwadze, Burmistrz Miasta, jest inicjatorem szeregu dział'aimających na celu pozyskiwanie

środków zewnętrznych, których zdobycie poprawia ofertę edukacyjną placówek

oświatowych, nie tylko w zakresie zajęÓ poza|ekcyjnych ale i doposażeniu placówek.

Uwag nie było.
Rada Miasta przyjęł'a przedłoŻoną informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Rawa
Mazowięck a za poptzedni rok szkolny.

Ad 8. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta
Powiedziała m.in.
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W przedłożonym w projekcie uchwały Rady miasta w zakresie stawek podatku od
nieruchomości na rokf012 proponuje się po razpietwszy od 9Iatzmiartęwysokości podatku
w pozycji ,' budynki Zw|ąZane z działalnością gospodatczĘ, , z kwoty dotychczasowej 16,42
zł. do kwota I8 zł. oraz w poz.''grunty pozostałe ,, z kwoty 0,10 zł. do kwoty 0,20 zł. zam2.
Pozostałe stawki podatku od nieruchomości pozostałyby bez zmlany na dotychczasowym
poziomie.
Konieczność zmiany stawek podatku od nieruchomości wynika gtównie z faktu
obowiąz1rvania ustawy o finansach publicznych. Ustawa nakłada na Rady miast i Gmin przy
uchwalaniu budzetów swoich jednostek obowiązek zrownowaŻenia dochodów bieżących i
wydatków bieŻących' Zap|artowana kwota wydatków biezących moŻe być równa lub niŻsza
od planowanej kwoty dochodów biezących' Poniewaz planowane wydatki bieŻące wzrastają
w związku ze wzrostem kosztów utrzymania jednostek budzetowych, muszą iśc za tym
wyŻsze dochody btezące, na które składają się dochody z podatków i optat. Wzrostu
wydatków bieżących nie mozna pokrywać z dochodów majątkowych np. ze sprzedaŻy mienia
komunalnego.
Dla pełnego zobrazowania obowiązu1ących stawek podatku od nieruchomości przedstawiam
ponizsze zestawienie tabelatyczne, które pokazuje Państwu jak kształtują się stawki podatku
od nieruchomości na terenie naszego Miasta w porównaniu z górnymi stawkami podatku
określonymt na 2012 rok ptzez Ministra Finansów:

Wyszczegolnienie Stawki

obowiązujące

w2011  roku

za lmtpu

zgodnie z

uchwałąRady

stawki max

określone

pruez MF na

f0I2 r .

za l  m2  pu

Stawki z proj.

uchwały na

f0I2 rok

budynki mieszkalne 0,42 0,70 0,42

budynki zwięane z działa|nością

gospodarczą na obszarze miasta 16,42 2I ,94 18,00

Budynki zwtązane z prowadzeniem

działalności gospodarczej w

zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych

3,49 4,45 3,49

Komórki 2,80 7,36 f,80

budynki związane z obrotem

matęriałem siewnym

8,11 r0,24 8,1  I

budynki pozostałe 5,82 7,36 5,8f

Grunty

- związane z działalnością0,63 0,84 0,63



gospod.

- pozostałe

- pod jeziorani i zbiornikami
wodnymi od I ha

0,10

3,41

0,43

4,33

0,20

3,4r

Przedstawiam równiez Państwu zestawienię tabe|aryczne o wysokości ksŹałtowania się
stawek podatku od nieruchomości w okolicznych miejscowościach w 2011 roku, w
porównaniu do naszego miasta.

Radny Leszek Jarosiński przedstawił treść pisma _ protest mieszkańców miasta i przedsiębiorców
skięrowanego do Przewodniczącej Rady Miasta przeciwko planowanej podwyzce stawek podatku od
nieruchomości. ( 27 podpisów).

Burmistrz Miasta odpowiadając, apelował do radnych równiez do radnego Jarosińskiego, ie
podwyŻka jest konieczna. od 9 lat podatek jest na tym samym poziomie. W mieście aby się
rozwijało konieczne są inwestycje. Budzet musi się równowazyó. Nie mozemy zaptzestać
inwestowania w rozwój miasta.

Radny Wojciech Kuba zabterĄąc głos potwierdzał' stanowisko Burmistrza Miasta, lecz apelował
aby w ptzysztości podv'yŻszac podatek każdego roku lecz o inflację. Dla mieszkańców nie będzie
to tak duŻy uszczerbek w budżetach domowych.

Radny Sławomir Stefaniak potwierdził stanowisko radnego Kuby, na|eŻy wprowadzic kaŻdego
roku nieznacznąpodwyzkę tak zwany pełzający podatek.

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedłożnnego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości'

Uwag do treŚci uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu zostaŁa większością głosów. Głosowało 14 radnych , Zd - 13, przeciw - I,

Ad 9. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta
Powiedziała m.in.
W projekcie niniejszej uchwały ustala się wysokośó stawek podatku od środków
transportowych. Projekt ten za|<łada pozostawienie na niezmienionym od 2006 roku poziomie
stawki tego podatku obowiązujące na terenie naszego miasta.

t
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Dostosowują jedynie stawki podatku od środków transportowych w zaŁącznikach 1-3 do
wysokości stawek minimalnych, zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. oraz
zrozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów obowiązującym na rok podatkowy f0I2.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedłoionego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków
transportowych.

Innych wniosków nie było.
Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

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

Ad 10. Określenie wysokości stawek podatku rolnego.

Temat refęrowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta
Powiedziała m.in.

Zwracam się z wnioskiem do Rady Miasta o wyraienie zgody na dokonanie wymiary podatku
rolnego w 2012 roku w oparciu o średnią cenę skupu kwintala żyta określonąprzez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznęgo Za okres III kwartałów br. W Komunikacie z dnia
19.10.2011 r. Prezęs GUS określił cenę na kwotę 74,78 zł.' za kwintal i cena ta odpowiada
średniej cenie sprzedaŻy żyta jaka obowiązywała na rynku rolnym na terenie naszego kraju .
Zgodniezart.6 ust.l ustawy zdnia l5listopada1984 rokuopodatkurolnym(tekstjednolity:
DzU z 2005 roku Nr 143, poz,Il99) podatek rolny ustala się jako równowartość pienięzną
2,5 kwinta|a Żyta wyliczoną w oparciu o średnią cenę skupu zyta określoną przez GUS
od I ha przeliczeniowego gruntu.
Wnioskuję' o pozostawienie w 2012 roku do wymiaru podatku rolnego cenę skupu na
poziomie określonym przez Prezesa GUS. Ustalona przęz Prezesa GUS Średnia cena skupu
Żyta odpowiada faktycznej cenie jaką otrzymują rolnicy za sprzedany kwinta|a Żyta'
Podana cena skupu Żyta dla potrzeb wymiaru podatku w 2012 roku wzrosła w porównaniu z
rokiem poprzednim o 36,54 zł.. zakwinta|.
Wnioskuję równiez o pozostawienie do wymiaru podatku leśnego średniej ceny sprzeduŻy
drewna obliczonej według Średniej ceny drewna uzyskanej od nadleśnictwa za pierwsze III
kwartały f0I1r. wwysokości l86,68 Zam' .

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analizie przedtoŻonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie proponowane wysokości stawek podatku rolnego.

Rada w głosowaniu jednogłośnie przyjęł'a wniosek w sprawie wysokości stawek podatku rolnego.
Głosowało 14 radnych.
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Ad 11. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2011 rok.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta
Powiedziała m.in.
Zmtana budzętu Miasta na20l1 rok obejmuje:
I. Przyjęte w projekcie uchwały zmiany w planie dochodów budzetu w 2011 roku wynikają
w ana|tzy wykonania dochodów za okres III kwartałów br. t dotyczą dostosowania planu
dochodów do ich przewidywanego wykonania, w następujących pozycjach:
1.Dział' 600.
- zmniejsza się o kwotę 27'200 zł. planowanądotację zbudŻetupaństwa narea|izacjęzadania
drogowego dotyczącego budowy ronda i ul'Katowickiej , zadania rea|tzowanego w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008 _ 20II,,, zmniejszenie
wysokości dotacji wynika z rcz|iczenia faktycznych kosztów związanych z wykonaniem
inwestycji, dotacja pokrywa 50 % faktycznych kosztów inwestycji..
2 ,Dz iał700'

- zwiększa się o kwotę 80.000 zł. planowane dochody z opłat uzyskanych z tytułu scalenia i
podziału nieruchomoŚci i opłat adacenckich,

_ - zwiększa się o kwotę 40.000 zł' opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w
prawo własności.
- zmniejsza się o kwotę I.I35.f73 zł. planowane dochody ze sprzeduŻy nieruchomości'
urealnia się plan dochodów z tego tytułu do wysokości przewid}avanego wykonania tych
dochodów w br.
3 .Dz i ał '756 ,
- zwiększa się o kwotę 25.000 zł. planowane wpĘwy z podatku od środków transportowych
od osób prawnych,
- zwiększa się o kwotę 30.000 zł' planowane dochody z podatku od spadków
- zwiększa się o kwotę 30.000 zł planowane dochody z Ę1ruŁu zapłaty odsetek od
nieterminowo wnoszonych podatków lokalnych.
4.Dz iał758,
- zwiększa się o kwotę 50.000 zł. planowane dochody budzetu miasta z t1ĄuŁu uzyskanych
odsetek od Środków na rachunkach bankowych Miasta Rawa Mazowiecka.
5.Dział 801.
- zwiększa się o kwotę 2.400 zł. dochody roŻne uzyskane w gimnazjach miejskich,
- wprowadza się do budżetu Miasta I transzę dotacji z budŻetu Unii Europejskiej z Regionalnego
Programu operacyjnego kwocie |'I8I.973 zł., na refundację wydatków poniesionych przez miasto
Rawa Mazowiecka na rea|izację zadai ujętych w projekcie Poprawa warunków bazy oświatowej w
Rawie Mazowieckiej, zgodnie z podpisaną umową'
6.Dziat900.
- zwiększa się o kwotę f0'000 zł. dochody uzyskane z opłat i wpływów z Urzędu
Marszałkowskiego z ty.tułu rea|izacji zadań ustawy Prawo ochrony środowiska.
7 'Dz iał '926.
- zwiększa się o kwotę l'000 zł. planowane dochody z wpłat sponsorów w zwtązku z
or ganizacj ą impr ez spo rtowo -rekreac yj nych.
II. Przyjęte w projekcie uchwały zmiany w planie wydatków budzetu w 20| 1 roku wynikają
z niezbędnych potrzeb, w następuj ących pozycjach:
1. Dział 600.
Przebudowa s|<rzyŻowania ulic Tomaszowskiej i Katowickiej wraz z rozbudową
infrastruktury drogowej ulicy Katowickiej realizowane w ramach programu pn.: "Narodonvy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 20II,,,

I
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Plan _ 4.700.000'00 zł
Zmntejszenie _ 180.000,00 zł'
Plan po zmianie - 4'520.000,00 zł
Zmniejszenie planowanych wydatków w tej inwestycji wynika z zakonczenia zadanta' korekta
wydatków do wysokości faktyczne poniesionych kosztów'
opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyŻowaniu ul. Jerozolimskiej,
Białej i Mszczonowskiej'
Plan - 65.000,00 zł
Zwtększenie - 35'000,00 zł.
Plan po zmianie - 100'000,00 zŁ
Zwiększa się o kwotę 50.000 zł. p|anowane wydatki niezbędne do zlecenia wykonania pełnej
dokumentacji tego zadania.
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Mszczonowskiej w Rawie
Mazowieckiej
PIan- 0 zł
Zwiększenie _ 50.000,00 zł
Plan po zmtarię - 50.000,00 zł
Wprowadza się do budżetu miasta wydatki z kwotą 50'000 zł. ntezbędne na zlecenie
wykonania dokumentacj i przebudowy ul. Mszczonowskiej .
Dział 700.
Istnieje potrzebazwiększenia o kwotę 50.000 zł. planowane wydatki budżetu miasta
związartychz pokryciem kosztów utrzymaniazasobów mieszkaniowych Miasta Rawa
Mazowiecka, którymi zarządza Rawski TBS sp. z oo.
DziaN750.
Zwiększa się o kwotę 20.000 zł. p|anowane wydatki Zw|ązane zbieiącądziałalnością Rady
Miasta.
DZ|AŁ 754,
kozdział' 7 5495 _ Pozostała dziatalność
1. Wdrożenie systemu Wczesnego ostrzegania mieszkańców Rawy Mazowieckiej przy uzyciu sms
Plan - 50.000'00 zł
Zmniejszenie _ 50.000,00 zł'
Plan po zmianie - 0 zł.
2. Dostawa imontaŻ elektronicznego systemu Sylen alarmowych w Rawie Mazowieckiej
Plan - 140.000.00 zł
Zmniejszenie _ 139'500,00 zł
Plan po zmtanie - 500,00 zł
Zadania I i 2 mtały byc rea|izowane pod warunkiem uzyskania na ich finansowanie dotacji
celowej z WFOSiGW w Łodzi,W związku z brakiem decyzji o przyznaniu środków na ten
cę| zadanie to nie będzie realizowane w br.
Dział 801.
- dokonuje się zwiększenia o kwotę 42.200 zł. planowanych wydatków na wynagrodzenia w

SP Nr 4, koniecznośó zwiększenia wydatków wynika zfaktu wystąpienia nieplanowanych
urlopów zdrowotny ch 6 nauczycieli.

- dokonuje się zwiększęnia o kwotę 18.800 zł. planowanych wydatków na oddziały Zerowe w
SP Nr 1 w zwiryku z uruchomieniem dodatkowego oddziały ,,0'' oddziału

integracyjnego.
- zwiększa się o kwotę 19.600 zł'. planowanąwysokość dotacji dla niepublicznego

przedszkola dział'ającego w naszym mieście, aktualnie przedszkole prywatne opiekuje się 16
dzieci,

. zmni€1sza się o kwotę 60.900 zł. planowane wydatki w Gimnazjum Nr 2 w zwtązkuze
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zmniejszeniem od bieżącego roku szkolnego liczby oddziaŁow o 1 oddział.
- zwiększa się o kwotę 9.000 zł. planowane wydatki na wykonanie zadaszenia w budynku
Gimnazjum Nr 1,

- zmntejsza się o kwotę 19.600 zł. wysokość planowanych wydatków na rea|izacjęzadail
oświatowych

Dział 851.
- w budżecie Miasta na 2011 rok Rada Miasta przeznaczyt'a kwotę 15.000 zł'. na zakup
specj alistyc zrLe go łóika dla Szpitala Powiatowe go w Rawie Mazowieckiej .

W uzgodnieniu z Dyrekcją Szpitala bardziej zasadnym w tym momencie zakupem dla
Szpitala byłoby przeznaczenie tej kwoty na zakup 6 łóŻek do sal szpitalnych, których
wartość jednostkowa to kwota 2'500 zł. Zakup tych łóżek stanowi wydatek bieżący stąd
zmianapIzeznaczęnia środków z zakupów inwestycyjnych na zaktlpy bieżące.
l. Dział852.
- zwiększa się o kwotę 30.000 zł. planowane wydatki budzetu Miasta na dopłaty do
pob1tu w domach opieki osób z terenu naszego miasta. W ostatnim czasie MOPS wydał
decyzje o umieszczeniu w placówkach opiekuńczych kolejnych 6 podopiecznych.

- 2, Dział 900.
- zwtększa się o kwotę 20.000 zł. wydatki zw|ąZane z rea|tzacjązadań z zahęsu ochrony
środowiska, środki na ten cel pochodzązuzyskanych dochodów ztego tytułu.
. zwiększa się o kolejną kwotę 130.000 zł. planowane wydatki na dopłaty do wody i
ścieków zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta w sprawie taryf opłat za wodę i
ścieki.
- Ptzeznacza się kwotę 350.000 zł.. na wprowadzenie nowego tytułu inwestycyjnego:
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy zbiornika Tatar w Rawie
Mazowieckiej

Plan - 0
Zwiększenie _ 350.000,00 zł.
Plan po zmianach_ 350.000,00 zł
Wprowadzenie do budzetu Miasta środków w kwocie jw. umożliwi zlecenie wykonania
dokumentacji na rozbudowę i zagospodarowanie przejętego ptzez miasto zbiomika wodnego
Tatar.
3. Dział92t.

v' - zwiększa się o kwotę 20.000 zł. planowane wydatki budzętu na dotację dla Miejskiego
Domu Kultury narea|izacjęzadań statutowych ,
- zmniejsza się o kwotę 10.000 zł'.p|anowanąkwotę dotacji narea|izacjęzadńzzaf<resu
upowszechniania kultury, zmniejszenie dotacji do wysokości faktycznych potrzeb
wynikającychz zawartych umów na rok bieŻący'

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu po analizie przedłoŻonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowałapozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu na2011 rok.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmiany budzetu na20l1 rok.
Uwas do treści uchwałv nie bvło.

t
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Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów . Głosowało 14 radnych, za _ 13,
wstrzymujący _ 1.

Ad 12. Przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Temat referowała Bogumiła Sitarek _ Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Przedstawiła treść uzasadnięnia w sprawie skargi wniesionej przęz Państwa Jabłońskich.

Państwo Maria i Jeruy Jabłońscy wnieśli ponownie w dniu 16 września 20I1r., do Sądu
Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę Nr LIIIl384l|0 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej' obszary położone wrejonie
ulic: Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jezowskiej iOgrodowej, Jezowskiej,
Kazimierza Wielkiego i Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Białej'
Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej, Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej

, Solidarności, Tomaszowskiej, osada Dolna i Krakowskiej, Krakowskiej' Fawornej, Ksieże
Domki, Katowickiej i Tatar , Żądąącjej uchylenia.

Zgodniezart.IOI ust. 1 ustawy z dnia 8 marca I990r' o samorządzie gminnymkaidy,czyj
interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętym przez
organy gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, moze - po bezskutecznym
wezwaniu do usunięcia naruszeniazaskarŻyó uchwałę do sadu administracyjnego.
Projekt planu miejscowego podlegał procedurom określonym przepisami ustawy z dnia27 marca
2OO3r. o planowaniu i zagospodarowaniuprzestrzennym (Dz.U.22003 r. Nr80, poz.7I7, z
póżniejszymi zmianami) i został przedłozony Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do zatwierdzenia.
Zmtana planu miejscowego została zatwierdzona uchwałą Nr LIII/384l20I0 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnta f7 paŹdziernika 2010r. i po przejściu kontroli organu nadzorczego, została
ogłoszona w Dzienniku Urzędowy Województwa ŁÓdzkiego Nr 351 z dnia 1 1 grudnia 2010 pod
pozycją3222.
Na podstawie zmiany planu miejscowego przygotowane lub wdrozone zostały realizacje
zagospodarowania terenów przez inwestorów zainteresowanych poszczego|nymi obszarami.
W toku sporządzenia zmiany planu miejscowego będącej przedmiotem skargi, na etapie zbtęrania
uwag i ichrozstrzygnięcia byłarozpatrywana uwaga zawarta w piśmie Marii i Jerzego Jabłońskich
z dnia 4 pażdziemika 2010r.
Uwagi wniesione w tym piśmie zostaŁy rozpatrzone ptzez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
ne gatywni e z godni e z v,rykazem i uzasadnieniem.
Nieuwzględnione uwagi strony skarzącej zostały przedŁoŻone Radzie Miasta Rawa Mazowiecka i
rozsttzygnięte zgodnie z załącznikięm Nr 1 do przedmiotowej uchwały w sprawie zmtany planu

miejscowego. Szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera uzasadnienie do uchwały w
sprawie zmiany planu miejscowego.
Strona skarżąca w dniu f3 grudniaf0I0r. złoŻyła skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego . Skarga ta została odrzucona postanowieniem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego z dnia 19 kwietniaf0l1r. - sygn' akt II S.A./Łd 2I1lII ze wzg|ędów
formalnych.
Pismem z dnia 4 maja 2011r. strona skarŻąca wezwała Radę Miasta Rawa
naruszenia prawa ograniczenia własności w przedmiotowej uchwale.

Mazowiecka do usunięcta

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwałą Nr VIII/61/|L z dnia29 czerwca
wezwania do usunięcia naruszenia prawa przedmiotową uchwałą w
miejscowego.

20IIr' nie uwzględniła
sprawie zmiany planu
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Pismem z dnia 1 lipca 201Ir. znak: BRM,000004l3l|1 Przewodnicząca Rady Miasta Rawa
Mazowiecka poinformowała o stanowisku Rady w przedmiocie sprawy.
Pismo do odebrał osobiście Pan Jerzy Jabłoński składając własnoręczny podpis.
Po otrzymaniu pisma strona skarząca w dniu 18 lipca 201|r, wystąpiła ponownie do Rady Miasta
Rawa Mazowieckazidentycznym wezwaniem jak to miało miejsce w wezwaniu z dnia
4 maja20lh.
Pismem z dnia 8 września 20IIr. znak: BRM,0004.4.20|l Przewodnicząca Rady Miasta Rawa
Mazowieck a udziel'Iła odpowiedzi na ponowne wezwanie.
dowód : pismo Przewodniczącej Rady Miastazdnia 8.09.201 h. znak: BRM.0004 '4.2OII
odnosząc się do zarzutów skargi z dnia 16 września 2O11r. skierowanej do Wojewódzkiego Sądu
Admini stracyj ne go ta|eŻy po dnie ść co następuj e'
Podstawowym stwierdzeniem skarzących, które ma świadczyć o naruszeniu prawa własności poprzez
sporządzenie zmiany planu miejscowego dla działki nr 100/1 obręb 6 przy u|. Krakowskiej
lzobrazowanej na załączniku nr 1 7 do uchwały w sprawie zmiany planu miej scowe go _ zał. nr 1/ są:
- odsuniecie linii zabudowy oddalonej o 10 m od ogrodzenia stacji redukcyjnej

gazu.
- przyjęcie strefy ochronnej wynoszącej 2,5 m od nieczynnego gazociągu wysokiego ciśnienia

Dn 80.
- przyjęcie poszerzenia pasa drogowego terenu oznaczonego symbolem 6.I9 KDZ z ich nieruchomości.
Zdantem Rady Miasta Rawa Mazowiecka te zarzuty skarżących nie zasługują na uwzględnienie ,
bowiem teren nieruchomości oznaczonej działkąewidencyjnąNr 100/1 zostałprzeznaczony:
- pod zabudowę usługową(teren o symbolu 6'23.I]),
- pod poszerzenię pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 726 (teren o symbolu 6.I9.KDZ)'
- poszerzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 726 jest sprzeczne Z przepisami o
publicznych, które określająstrefę pasa o szerokości 8m od

drogach

zewnętrznej krawędzi jezdni a usytuowanie obiektów budowlanych przy drodze w mniejszych
odl e gło ściach j e st dopuszczal ne za zgo dą zarządcy dro gi.
Rysunek projektu planu miejscowego został sporządzony na kopii mapy sytuacyjno-
wysokościowej pochodzącej z zasobów Starostwa Powiatowego w Rawie
Mazowieckiej wg stanu na dzien rozpoczęcia procedur sporządzenia zmiany planu (7 styczen
20l0r.). Na mapie istnieje gazociąg wysokiego ciśnienia DN80 bęz oznaczenia o wyłączeniu
z eksploatacji. Projekt planu nie określał strefochronnych od sieci i urządzeń gazowniczych a
jedynie nieprzekracza|ne linię zabudowy zwymiarowane od istniejących na mapie elementów
sytuacyjnych. Przy ustaleniu linii zabudowy kierowano się :
- ukształtowaną linią zabudowy na nieruchomościach sąsiednich do obszaru opracowania,
- perspektywicznymi wskaŹnikami ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 7f6 (drogaprowadzi ruch

od strony opoczna do drogi ekspresowej Nr 8) decydującymi o emisjach komunikacyjnych na
sąsiednie tereny,

- ukształtowaniem terenu mającym wpływ narozprzestrzenianie się wpływów komunikacyjnych z
drogi na tereny sąsiednie (teren otwarty bęz naturalnych przesłon połozony powyżej jezdni drogi)'

- warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane w tym relacjami
odległościovvymi pomiędzy nimi.

Teręn o symbolu 6.I9.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 przepisami $ 8. 1
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 mafca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430 z póŹn. zm.) szerokość pasa drogowego drogi klasy ,,Z,, doce|owo ,,G''
(droga główna) o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu winna wynosić minimum 25m. W
projekcie przyjęto poszerzenie mniejsze o 2m (nie szerokość12,5m połowy pasa drogowego a
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szerokość 10,5m) na co wyraził zgodę zarządca drogi. Przytoczone w uwagach przepisy
ustawy o drogach publicznych odnoszą się do odległości obiektów budowlanych od dróg
publicznych a nie dotyczą ks ńahow aria pasa dro gowe go.

Wniosków nie było.

Przęwodnicząca Rady MiastaGraŻyna Dębska przedstawiła tręŚó projektu uchwały w sprawie
przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjętajednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 14. Informacja o umowach cywilnych zawartychprzez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w III kwartale 2011. r.

Sprawozdanie zawieraŁo okres :
1/ od l lipca 20|| r. do 30 września 20I| r.
W tym okresie zostało zarejestrowanych 90 umów, zczego:
- 4 w Gimnazjum Nr I
- 2 w Gimnazjum Nr 2
- 2 w Szkole Podstawowej Nr I
- 4 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 4 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 4 w Przedszkolu Miejskim Nr l,
- 1 w Przedszkolu Miejskim Nr 2,
- 3 w Przedszkolu Miejskim Nr 3,
- fl w Miejskim Domu Kultury,
.3 wośrodku Sportu i Rekreacji,
- 2 w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej,
- f w Muzeum ZiemiiRawskiej
.46 w Urzędzie Miasta

Rada przyj ęła przedł.oione sprawo zdania.

Ad 15. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta.

Sprawozdanie zavtierało okres :
1/ od 30 kwietnia 20|I r. do 3| puŹdziernika 20I| t.
W tym okresie Rada podjęła 39 uchwał.

Rada przyj ęła przedłozone sprawo zdania.

Ad 16. Informacja o zNożonych oświadczeniach majątkowych.

Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła informacj ę o zł'oionych oświadczeniach majątkowych.

Zgodnie z art.24 h ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym uprzejmie informuję
Radę, że w terminie do 30 kwietnia 20|1r. na moje ręce złożtyło oświadczenia majątkowe 14 radnych:

1. Włodzimierz Błedek
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2.Lęszek Górecki
3. Barbara Grzywaczewska
4. Piotr Irla
5. Marian Janowski
6. Leszek Jarosiński
7, W ło dzimier z Kaczorowski
8. Wojciech Kuba
9. Piotr Jan Kwaśniak
10. Anna Młynarczyk
11. Małgorzata Rudniak
12. Sylwia Skóra
13. Sławomir Stefaniak
14. Bernard Suika

W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Informacja Burmistrza Miasta o analizie oświadczeń majątkowych.

Zgodnie z art,.24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca l990r. o samorządzie gminnym uprzejmie informuję
Radę, ze w terminię do 30 kwietnia 20I|r. na moje ręce zł'oŻyło oświadczenia majątkowe 31
pracowników samorządowych.
W analizowanych oświadczeniach majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Informacja Wojewody Łódzkiego o analizie oświadczeń majątkowych Przewodniczącej
Rady Miasta i Burmistrza Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, ie Wojewoda Łódzki przesłała informację w
sprawie oświadczeń majątkowych BurmistrzaMiasta orazPtzewodniczącej Rady _ oŚwiadczenia
zostały złoŻone w terminie, kompletne i prawidłowo wypełnione'

Informacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na temat oświadczenia
majątkowego.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, Że Urząd Skarbowy w Skierniewicach przesłała
informację w sprawie oświadczenia majątkowego Pani Marii Witczak _ oświadczenie zostało
zł'oŻone w terminie.

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej na temat
oświadczeń maj ątkowych.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformował'a, Że Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej
przesłała informację w sprawie oświadczeń majątkowych:
- 28 pracowników samorządowych,
- 14 radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
oświadczenie zostało złozone w terminie.

I
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Ad 27. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

Informację przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj.
Powiedział m.in.
Informacja zawieraokres od 29 września 20I| r. do 9listopada 201Ir.
W tym okresie w kazdą środę przyjętych zostało 32 interesantów.
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydział. i zamtan, zĄęcie pasa
drogowego, praca, pomoc społeczna, umorzenia podatków,

- w spotkaniach z przedsiębiorcami ( m.in. MIRBUD, RMSM, TIWWAL, TABO, GERDEX,
BONETII, KINGSPAN )

Ad 28. Interpelacj e, zapy tania.

Przewodnicząca Rady GtłŻyna Dębska przedstawiła Radzie treść uchwały Nr III/439/1l składu
orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w łodziw sprawie opinii dotyczącej informacji
z ptzebiegu wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowieck a za I półtocze f0 I 1 roku.
Uchwałą w załączeniu proto kołu'

Wojciech Kuba przedstawił wniosek radnych klubów: ,,obywatelska Inicjatywa Samorządowa', oraz
,,Rawska Inicjatywa Samorządowa'' do budżetu miasta na2012 rok,
Wniosek w zat'ączeniu protokołu.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakonczenie obrad XII Sesji Rady
Miasta.

Sesjatrwałaodgodz.  14oo do 17 'o.
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