
PRoToKoŁ
z obrad XIII Sesji VI kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 23listopada 2011r.

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

obrady otworzyła Przewodnicząca Rady MiastaGrazyna Dębska, która powitał'azaproszonych
gości, publiczność oraz wszystkich radnych.

Zgo dnie z listą obecno ści stwie r dziła prawomocno ść obrad.

P rzewo dnic ząca kady M i asta po informował a, Że r adni otr zy mal'i propono wany p orządek.
Posiedzenie Rady zostało zwołantę w trybie art.20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca I990r,
o samorządzie gminnym.

v Zwróc1ł,a się z zapytaniem' czy są uwagi do przedłoŻonego porządku obrad.
Uwag do przedł'oŻonego 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' Zmiana uchwały w sprawie okręślenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Zmiana uchwały w sprawie okreŚlenia WZoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w

podatku od nieruchomości.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska poinformowała, Że protokół z obrad XII Sesji
Rady Mias ta będzie przyjęty na następnej Sesj i.

Ad 3. Zmiana uchwaĘ w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

\--' 
Temat refęrowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta
Powiedziała m.in.

Przedłoiony projekt uchwały dotyczy zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od
nieruchomości na rok20l2. Zmiana dotyczy zapisu puŃtu ,,d'' ,y'y' pozycji budyŃi z:wiązane z
udzielaniem świadczeń zdrowotnych oIaz punktu ,,9,,. Nowa ustawa o lęcznictwie
wprowadziła zmiarty w art.5 ust.1 pkt.2 lit.d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
poprzez dodanie w pozycji budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych zapisu w wierszu drugim ,ę.l,uiązanych z udzielaniem świądczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,, .
Niezbędne jest dostosowanie uchwały do zmian wprowadzonych w ustawie o działalności
leczniczej.



Wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie

zmiany uchwały w sprawie określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została większością głosów. Głosowało 15 radnych, za _ 14,

wstrzymujący _ l.

Ad 4. ZmianauchwaĘ w sprawie określenia wzoru formularry informacji i dek|aracji podatkowych

w podatku od nieruchomości.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta
Powiedziała m.in.
Przedłozony projekt uchwały dotyczy dostosowania wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości

oraz wzoru informacji, do obowiązujących zapisów punktu ,,d'' W pozycji budynki związane z

udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w brzmieniu nadanym ustawąo lecznictwie.

\. Wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GnŻynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie

zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w

podatku od nięruchomości'

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowan iu zostałaprzyj ęta j ednogłośnie. Głosowało 1 5 radnych.

Ad 5. Interpelacj e, zapytania i wolne wnioski.

Wniosków nie było.

Na tym punkcie Przewodni czącaRady Miasta ogłosiła zakofrczenie obrad XIII Sesji Rady

Miasta' 
oo oo

Sesja trwała od godz' 15 do 16
!.
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