
PRoToKoŁ
z obrad XXXilI Sesji VI kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 18 grudnia 2013r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w Sali muzycznej Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło
l4 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: BurmistrzMiasta,Z-caBurmistrza, Skarbnik Miasta,
Sekretarz Miasta, Kierownicy jednostek orgarizacyjnych Miastaorazzaproszeniprzedstawiciele
organizacji.

obrady XXKII Sesj i otwo rzyŁa P rzew odnicząca Rady Mias ta GruŻyna Dębska.

Powitała zaproszonych gości, publicznoś Ó oraz radnych ptzybyły ch na Sesj ę.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocnośó obrad.
Obecnych 14 radnych.

Kolejno przedstawiła proponowany porządek obrad.
Zwróc1ła się z pytaniem czy są uwagi do przedŁoŻonego porz4dku obrad.

Uwag do porządku obrad nie było.
Przewo dnic ząca Rady p oddała pod gło sow anie p orządek obrad.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjętyjednogłośnie (głosowało 14 radnych)
w następuj ą cym brzmieniu:
1. otwarcię posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. P rzyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu zobradxxx[ Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej,

obszar położony w rejonie ulicy Miłej i Kilińskiego.
5. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

na20l4 rok.
6. okręślenie wysokości opłat zakorzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych

przedszkolach, dla których organem prowadzącvm jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.
7. Zmiana Budżetu Miasta Rawa Mazowieckana}}I3r.
8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka nalata20ll-2040.
9. Sprawozdanie zpracy Rady Miastaoraz Komisji Rady za2013 rok oraz przedłoŻentę planów

na2014 rok.
l0. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
I 1 . Interpel acje, zapytania.
72, Zakończenie obrad.



Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad XXXII Sesji Rady Miasta został. przyjęty większością głosów.
Głosowało 14 radnych, Zd _ 13, wstrzymujący - 1 .

Ad 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar położony w rejonie ulicy Miłej i Kilińskiego.

Temat referowała Bogumiła Sitarek - Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ranvy Mazowieckiej,
obszar położony w rejonie ulicy Miłej i Kilińskiego został sporządzony w wykonaniu uchwały
Nr XXVIII121912013 Rady Miasta Rawa Mazowieckazdnia19 czerwca2}I3r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Zm|any miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulic: Miłej i Kilińskiego.
Głównym celem opracowaniazmiany planu jest uwzględnienie wniosków inwestora o zmianę
wysokości budynków we wnętrzu działki budowlanej.
Kierunki rozwoju ptzesttzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w ''Studium

uwarunkowań i kięrunków zagospodarowania przestrzenrtego Miasta Rawa Mazowiecka''.
Dla obszaru określono w studium kierunek rozwoju o definicji.
- obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej z usługami i za|<ładarrń
produkcyjnymi nieuciążliwymi (BM 1 )'
- obszary o dominującej formie zabudowy usługowej o znaczeniu lokalnym (U2).
W projekcie planu:
- Wznaczono tereny o przęZnaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami

oraz usługową zgodnie ze stanem uż1.tkowania (przedszkole, budynki mieszkalne
j ednorodzi nne z usługami w parterach),

- uwzględniono szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad ochrony
środowiska i zasad uzbrojenia terenu'

Nalezy stwierdzić, ie takie rozwiązaniaw szczególności w zakręsie przeznaczęnia terenu,
przy jęte w planie miej scowym są zgodne z ustaleni ami i przyjętymi kierunkami rozwoj u
przestrzewtego w STUDIUM.
Projekt zmiarry miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego wrazZpIogrlozą wpływu na
środowisko, podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w okresie 2I dni roboczych.
W okresie tym oruz w terminie l 4 dni po upływie tego okresu wpłynęła j edna uwaga dotycząca
wyłącznie parametrów zabudowy na działce Nr 297 będącej własnością osoby wnoszącej uwagę.
Uwaga został'a uwzględnio na popIzęz wydzielenie odrębnego terenu o symbolu 4.37 8'U .
W związku ztym, Że uwzględnienie uwagi dotyczy wyłącznie nieruchomoŚci wskazanej w piśmie,
nie pociąga za sobą zmian warunków zagospodarowania na działkach sąsiednich ani nie powoduje
ograntczeń dla osób trzecich, nie ponawiano procedur sporządzenia planu miejscowego.
Uwagi do prognozy wpływu na środowisko nie wpłynęły.
opierając się na opracowaniu ,,Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiarty planu
miejscowego,, na|eŻy stwierdzić, Żę zadania wywołujące skutki finansowe nie występują.
Projekt zmiany planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom sporządzenia planu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dniaL7 marca2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurom strategicznej oceny na środowisko
przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 3 pużdziernika 2008r o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach



oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych
organów or az zapewniono udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu.
W związku zprzepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia3 płżdziemika 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oIaz o
ocęnach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. If27) na|eżzy stwierdzić co następuje:
|) zmiana planu miejscowego, jako dokument końcowy będący przepisem prawa, nie

podlegała wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń;
2) w zmianie planu miejscowe go zostały uwzględnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko,
- opinie właściwych organów,
- w trakcie procesu v,ryłoŻenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowe go wraz z
prognozą wpływu na środowisko wpłynęła jedna uwaga' która została uwzględniona,

. zlwagi na połozenie obszaru zmiany planu miejscowego nie przeprowadzono
p o stęp o wan ia doty czące g o trans gr aniczne go o ddziały w arli a na śro dowi sko,

- propozycj e dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzaniamonitoringu skutków
rea|izacji postanowień dokumentu zostały za.warte w prognozie oddziaływania na
Środowisko i nawiązują do przepisów art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Dyskusji nie było.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska przewodnicząca komisji.
Komisja Komunalna po dokładnej ana|izie i wyjaśnieniach Naczelnika Wydziału Gospodarki
Terenami opiniuje pozytywnie ptzedłoŻonązmianę miejscowego Zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar połozony w rejonie ulicy Miłej i Kilińskiego.

Innych wniosków nie było'

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar
połozony w rejonie ulicy Miłej i Kilińskiego.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 5. Prryjęcie Miejskiego Programu ProfilakĘki i Ronviąrywania Problemów Alkoholorrych
na 2014 rok.

Temat referowała Maria Stanisławczyk_ pełnomocnik ds. rorwiązywania problemów
alkoholowych.
Powiedziała m.in.
Prowadzenie działańzwiązanych z profilaktykąirozwiązywaniem problemów alkoholowych otaz
integracji społecznej osób uzaleznionych od alkoholu na|eŻy do zadańwłasnych gminy.
Realizacja zadan,jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwi4zywania
problemów alkoholowych, uchwalonego corocznie przezRadę Miasta. Program zawieraw swojej treści
wszystkie zadania przypisane przez ustawodawcę Gminie do realizacji w tym zakresie.
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opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła Anna MĘnarczyk.
przewodni cząca Komisj i.
Komisja po analizie przedłożnnego materiału, po wyjaśnieniach pełnomocnika ds. rozwiązywania
problemów alkoholowych zaopiniowałapozytywnie przedłoiony Miejski Programu Profilaktyki
lRorwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2014.

opinię Komisji oŚwiaty przedstawił Leszek Górecki _ Przewodniczący Komisji.
Komisja po analizie przedłoionego materiału, po wyjaśnieniach pełnomocnika ds. rozwiqzywania
problemów alkoholowych zaopiniowałapozyĘwnie przedł'oŻony Miejski Programu Profilaktyki
tRozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2014.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła treŚć projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2014.

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

Ad 6. Określenie wysokości opłat zakorzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziała m.in.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkolaprowadząbezpłatne nauczanie w zakresie rea|izacji
wychowantaprzedszkolnego w czasie nie krótszymniŻ 5 godzin dziennie. Ustalęnie bezpłatnego
czasu nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenie wysokości opłaty za czas przeh'raczający czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, atakŻę zasady całkowitego lub częściowego zwolnienia
z opłat,jest zadaniem własnym gminy'
Konieczność zmiany dotychczasowych rozwiązah wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty.
Nowelizacja ustawy o systemie oświaty od i września2}I3 roku wprowadzamoi|iwość stosowania
całkowitych lub częściowych zwolnień zopłatzaptzedszkole. PrzedłoŻony projekt uchwały
upowazni dyrektorów przedszkoli miejskich do stosowania ulg w swoich placówkach.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po dokładnej ana|izie i wyjaŚnieniach Naczelnika Wydziału oświaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu opiniuje pozytywnie przedł'oŻoną propozycję uchwały w sprawie określenia
wysokości opłat zakorzystanie z wychowaniaprzedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Wniosków nie było'

Przewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Uwag do treŚci uchwały nie było.
Uchwała w gło sowan iu zo stała przy jęta j edno gło śnie. Gło sowało 1 4 radnych.
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Ad 7. Zmiana Budżetu Miasta Rawa Mazowieckana20|3r.

Temat referowała Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta
Powiedziała m.in.
Zmtany w planie dochodów dotyczą:

IlDział 600 _ zmniejsza się o kwotę 30.000 zł. planowaną wysokośó dochodów zmandatów
nakładanychprzez funkcjonariuszy strazy miejskiej. Urealnienie planu do przewidywanego
wykonania wpływów ztego t1tułu.

flDział750 _ zmniejsza się o kwotę 30.000 zł. wysokość dochodów różnych tj. do wysokości
przewidywanego wykonania br.

3lDział756 _ dochody z podatków i opłat od osób ftzycznych i prawnych obejmuje następujące
zmlany'.

. w $ 0340 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów z podatku od Środków transportowych
o kwotę 10.000 zł.

. w $ 0360 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł. p|anowane dochody z podatku od spadku i darowizn.
Korekta planu do wysokości przewidywanego wykonania br'

- w $ 0430 - nnniejsza się o kwotę 30.000 zł. wysokośó dochodów z opłaty targowej tj. do
wysokości przewidywanego wykonania br.

- w $ 0500 - zmniejsza się o kwotę 250.000 zł' planowane dochody z wpływów z podatku od
czynności cywilno-prawnych w br. Planowano w budzecie miasta w 2013 roku dochody ztego
podatku na poziomie wykonaniaw 2012 roku. Jednak w br. wpływy z tego podatku będą na
poziomie znacznie niŻszymntŻw roku ubiegĘm.

- w $ 0020 _ zvvtększa się o kwotę 10.000 zł. planowaną wysokoŚć dochodów zudziałow w podatku
CIT ( podatek dochodowy od osób prawnych) tj. do wysokości przewidywanego wykonania br.

4lDział758 -w par O92O o kwotę 50.000 zŁ. zmntejsza się wysokośó planowanych dochodów z
odsetek na rachunkach bankowym miasta Rawa Mazowiecka. Niisze dochody są wynikiemntŻszych

. stóp procentolvych oferowanych w br' ptzęZ banki ztyfillu lokat gotówkowych.

5lDział.801 * dokonuje się zmniejszenia wysokoŚci dotacji z Gminy Rawa Mazowiecka o kwotę
200.000 zł'.,w zwt4zku z faktem objęcia porozumieniem w zakresie dotacji tylko dzieci
uc zę szcza1 ący ch z gminy do pr ze dszko l i mi ej ski ch.

Ponadto wprowadza się do planu dochody w kwocie I.I50 zŁ. ztytułupozostĄch odsetek.

6lDział'852 - w pomocy społecznej dokonuje się drobnychzmian w planie dochodów
roŻnych ztyiilu zwrotu zasiłków oraz odsetek.

7lDział 900 - dokonuje się zwiększenia o kwotę 50.000 zł. wysokości środków przekazanych
przeZZEC narzęczbudŻetu Miasta ztytlłłu umorzęnia częściudziałow w tej spółce'

W $ 0400 wprowadza się dochody z opłaty produktowej _ kwota 600 zł.



Zmiany w planie wydatków dotyczą:

IlDział 500 _ zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wysokość wydatków na opłaty związane z
wynagrodzenięm inkasentów na targowiskach, korekta wydatków do wysotósci raity cznych
potrzeb wtym dziale.

f/ Dział 700 - dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup gruntów w zasoby
komunalne o kwotę 210.000 zł.P|anwydatków po zmianie dotyczy faktyćńych potrzeb
wynikających zrea|izacji uchwał i decyzji.
W rozdzia|e 70095 _ zmniejsza się o kwotę 40.000 zł. wysokość planowanych nakładów na
rea|tzację inwestycji: Termomodernizacjabudynku mieszkalne go p,.y ul. Warszawskiej 2.
Korekta wydatków do wysokości faktycznych kosztów inwestycji po jej zrea|izowaniu.

3/Dział7|0,rozdział71014_zmntejszasię o kwotę 50.000 zł, p|anowane wydatki na
opracowania geodezyjne i kartograftcznę. Korekta wydatków dó wysokoŚci faktycznych
potrzeb w tym rozdzia|ę.

4l DziaŁ 7 54, rczdział 7 502| _ rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 120.000 zł. planowana w
budżecie na wydatki mviązane zzarządzaniem kryzysowym. Planowane wydatki na ten cęl nie
zostały wykorzystane.

5/Dział757,rozdział75704 - zmniejsza się o kwotę 12.5IO zł. planowane wydatki zabezpieczone
w budżecie na obsługę poręczenia udzielonego przezMiasto Rawa Mazowieck anarzeczBanku
Gospodarstwa Kraj owego.

6/ Dział 758 _ zwiększa się o kwotę 77 ,|30 zł. wysokość rezerwy ogólnej budżetu na rok bieżtący.

7lDział 801 _ oświata i wychowanie obejmuje zmiany:
- rozdziaŁ 80101 - zwiększenie o |23.|50 zł. wydatków bieżących w SP Nr 2 i Nr l, ztego
wynagrodzenia i pochodne 78.150 zł oraz o kwotę 45.000 zł, pozostaŁe wydatki bieżąceźwiqzane z
działalnością statutową w szkołach ( wydatki na zakup energii ,,u, po,,,tałych usług).
Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodnó jest następstwem korzystania z urlopów
zdrowotnych nauczycieli , co wiążze się z koniecznością zatrudnienia nowych osób w zastępstwie
urlopowanych nauczycieli.
. oddziały przedszkolne 8-0103 - zmniejsza się o kwotę 26.580 zł. p|anowane wydatki na utrzymanie
oddziałów zerowych w SP Nr 2 i przenosi się te środki na pokryció zwiększonyóh potrzeb w iej
placówce do rozdziału 80101 - szkoły podstawowe
- w rozdziale 80110 _ istniej e potrzebazwiększenia o kwotę 52.000 zł. wydatków na wynagrodzenia
i pochodne w GimnĘum Nr 2. Zwiększenie to jest następ'i*.- utworzenia jednego odd,iiłu klu,y
pierwszej w roku szkolnym 20|3l2O|4 więcej, w stosuniiu do ilości oddziałów p,,yięt"i w projekcie
organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014.
- rozdział 80195 _ zwiększa się o kwotę 20.000 zł. wysokość planowanych środków na odpis na
fu ndusz so cj alny emerytowan y ch nauczycieli szkół i przedszkoli.

8lDział 851 - w rozdzia|e 85195 zmniejszasię planowane wydatki związanez ochroną zdrowia.
Zmianawydatków dostosowana do faktycznychpotrzeb budietu miasta w tym zakresie w roku
bieŻ4cym.
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9l Dział852 _ obejmuje następujące zmiany:
- rozdział852|2 - zwtększenie środków o kwotę I.500 zł. dotyczy zabezpieczenia wydatków
na zwroty zasiłków do budzetu państwa (pobrane nienależnie).
- rozdział' 85215 _ dostosowuje się do faktycznych potrzeb wysokoŚć środków planowanych
na wypłatę dodatków mieszkaniowych w oparciu o wydane decyzje w tej sprawie.
Zmni€1szenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł.

10lDział 854 - w rozdzia|e 85401 zwiększa się o kwotę 5,495 zł. planowane wydatki na
funkcjonowanie świetlicy w SP Nr 2 zgodnie zprzedłoŻonym wnioskiem Dyrektora szkoły.

IIlDział92I,rozdział92195 - obejmuje zwiększenie o kwotę 6.000 zł' planowanych wydatków
narea|tzację zadanzwiązanych z miejskimi imprezami w zakresie promocji i upowszechnianiu
kultury.
I2lDział926,rozdział'92695 _zwiększa się o kwotę 10.000 zł. planowane wydatki narea|tzację
zadańzwiqzanych Z upowszechnianiem kultury ftzycznej dzieci i dorosłych w naszym mieŚcie.

III.W projekcie niniejszej uchwały dokonuje się zwiększęnia o kwotę 258'935 zł. wysokość
wolnych środków zroz|iczęnia budzętu za|ata poprzednie. Wysokość wolnych środków na
koniec 2012 roku wynosiła 2.808.935 zt-ikwotatazostaje przyjęta do planu przychodów
budzetu w załącznlku nr 3 do niniejszego projektu uchwały.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla przewodniczący komisji.
Komisja Budzętu po dokładne1anal'lzie i wyjaśnieniach Skarbnik Miasta opiniuje pozyĘwnie
przedłoŻoną propozycję zmiany budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na20I3'

Wniosków nie byto.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie zmtany budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na2013.

Uwag do tręści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogtośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata20ll-2040.

Temat referowała Jolanta Witczak . Skarbnik Miasta
Powiedziała m.in.
Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2013 roku muszą być zgodne
z danymi zawartymt w uchwale zmieniającej budzet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2013 w
zakresie wyniku budzetu i wielkości przychodów budzetu miasta.
Do planu przychodów budzetu naf0I3 rok wprowadza się zwiększenie o kwotę 258.935 zł'
wysokości wolnych środków ztozliczenia budzetu za|ata poprzednie. Wysokość wolnych
środków na koniec 2012 roku wynosiła 2.808.935 zł tkutotatazostaje przyjęta do planu
przychodów budzetu miasta na 2013 rok.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu po analizie ptzedłożlonego materiału, po wyjaśnieniach Skarbnika Miasta
zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Rawa Mazowieck a na lata 20 I 3 -20 40 .
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Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
zmLarLy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowieckanalataz}I3-z}40.
Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie . Głosowało l4 radnych.

Ad 9. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady za20l3 rok oraz przedłożenie
planów na 2014 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła sprawozdanie zrca|izacji planu pracy
Rady Miasta na 2013 rok.

Rada Miasta w pełni ztea|izowała swój plan pracy w 2013 roku.
W 2013 roku Rada obradowała I0 razy, w tym jedno posiedzenie (15.07.2013) na wniosek
Burmistrza Miasta. od miesiącapaździernika Rada Miasta obradowała w 14 osobowym składzie.
Uchwalono 68 uchwały.

Frekwencja:
Włodzimierz Błędek nieobecny I raz - usprawiedliwiony.
Anna Młynarczyk nieobecna I raz_ usprawiedliwiona.
Marian Janowski nieobecnv od miesiaca czerwca.

Pozostali radni 100%.
Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła proponowany plan pracy Rady Miasta na
2014rok.

Plan pracy Rady Miasta Rawa Mazowiecka na fDlĄrok

Lp. Temat Odpowiedzialny za
przvgotowanie materiatu

I I kwartał a Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta
Uchwalenie budżętua

Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta

2. II kwartał . Sprawozdanie z wykonania budzetu zarok2013
. opinia Komisji Rewizyjnej doĘcząca

sprawozdania z wykonania budzetu zarok2013
o Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta

Prrystąpienie do kolejnej zmiany planu
zagospodarow ania przestrzennego miasta

o Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego
miasta

Skarbnik Miasta

Komisja Rewizyjna

Sekretarz Miasta
Wydział Gospodarki Terenami

W y dział Gospodarki Teręnami

3 . II kwartał o Zmiany w budzecie miasta
o Wieloletni Plan InwesĘryjny

Polityka prorodzinna w mieście

Skarbnik Miasta
Wydział Rozwoju
Gospodarczego, Promocj i i
Integracj i Europejskiej

Wy dział oŚwiaty,Kultury
Zdrowia i Sportu
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4. III kwartał o Informacja o wykonaniu budżetu miasta za

I póhocze 2014r.

o Inform acja o przygotowaniach do nowego
roku szkolnego

Skarbnik Miasta

Wydział oŚwiaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu

5 . III kwartał o Zmiany w budzecie miasta

o Zatwierdzenie kolejnej zmiany planu
zasosoodarowania przestrzennego m iasta

Skarbnik Miasta
Wydział Gospodarki Terenami

6. III kwartał a Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

Zmiany w budzecie miastaa

Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta

7 IV kwartał o Wysokość podatków lokalnych na 20l5rok

o Zmiany w budżecie miasta

Skarbnik Miasta
Skarbnik Miasta

8 . IV kwartal

. Sprawozdanie zrealizacji planu pracy

Rady i Komisji Rady za 2014r.

c Zmiany w budiecie miasta
Skarbnik Miasta

Radny Piotr Kwaśniak zgłosił wniosek aby do plany pracy Rady Miasta wpisać temat,, Rynek

pracy w Rawie Mazowieckiej''. Proponowany termin rea|izacjito - miesiąc czefwiec lub lipiec.

Propozycj a zostat'aprzyj ęta j ednogłośnie.
przewodnicząca Rady tutiu'iu podóała pod głosowanie plan pracy Rady Miastana2}I4 rok

po naniesionych propo zy ciach radnych.
i'lun p.u.y w głosowaniu został przyjętyjednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Plan pracy Komisji RewĘjnej przedstawiła wiceprzewodnicząca Małgorzata Rudniak.

Zadania do realizacji w 2014 roku:
I kwartał:
1. Ana|izaspraw związanychzlporządkowaniem stanów własnościolvych miasta- uiytkowanie

wieczyste.
2. Kontrola funkcj onow ania StraŻy Miej skiej .
3. Wykorzystanie Środków budzetowych w Przedszkolu rlr 2 w 2013r

4. Kontrola z|eceil'nie objętych postępowaniem przetargowym w 2013r.

5. Wpływy środków finansowych do Urzędu Miasta związanych zrealizacjąuchwały o

utrzymaniu czystości w mieście'
II kwartał:
!. Ana|izawykonania budżetu miasta zarck20|2.
2. Ana|izaopinii RIo o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

3' Uchwaleńie wniosku w sprawię udzielęnia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

4. Realizacj azadania odśnieżania miasta.
5. Wykorzystanie Środków budzetowych w Szkole Podstawowej nr 4 w 20I3r'

III kwartał:
1. Kontrola wydatków na oświetlenie uliczne w 2013r'
2. PrawidłowoŚó wyko rzystania środków budzetowych w klubach i przedszkolach niepublicznych

w 2013r .
3. Kontrola załatulianiaskarg i wniosków i innych pism kierowanych przezmieszkańców do

Burmistrza Miasta w latach 2012-2013.

9

I



4.Wykorzystanie dotacji finansowej przezKlub Sportowy Mazovia udzielonej przezUrząd Miasta
w 2013r.

5. Wykorzystanie środków finansowych w roku 20I3r' na dział.a|nośó Przedszkola nr 3 .
IV kwańał:
1. Informacja o Sprawach sądowychzudziałem Miasta- skutki finansowe |ata20l2-20l3
2. Sprawozdanie z dziaŁa|ności Komisj i Rewizyj nej'

Rada w głosowaniu jednogłośnie przyjęłaplan pracy Komisji Rewizyjnej na20l4 rok. Głosowało
14 radnych.

Sprawozdanie z pracy Komisji oświaty w 2013 roku oraz plan pracy na2014 rok przedłożył
Leszek Górecki - przewodniczący Komisji.

Komisja oświaty odbyła 12 posiedzeń, w tym do zaopiniowania tematów Rady Miasta 9.
W jednym posiedzeniu nie uczestniczyłaradna GtaŻynaDębska, i w jednym Sylwia Skóra
a w pozostałych uczestniczyŁo |00oń radnych.

W ramach planu pracy komisja oświaty wykonywała następujące czynności:
1.opiniowała materiały wnoszone pod obrady rady Miasta dotyczące zakresu działania komisji

oświaty.
2,Rozpatrywała sprawy zgłoszone do Komisji oświaty wynikające zprzedmiotu działaniakomisji.
3.Dokonała ana|izy budzetu Miasta w w/w miesiącach w działach dotyczących oświaty, sportu

i zdrowia.
4.Komisja oświaty odbyła dodatkowo 3 posiedzenia zgodnie planem pracy.
5.Komisja zapoznała się z programem Zagospodarowania i wykorzystania obiektów sportowych

w sezonie letnim i w okresie ferii zimowych.
- ośrodek Sportu i Rekreacji :Tatar,,
- Hala Sportowa,,Milenium"
- Miejski Dom Kultury

6.Udział członków komisji w zebraniu informacji na temat pomocy społecznej i socjalnej.
7. Zapoznanie się człoŃów komisji z diagnozą skali problemów alkoholowych wśród mł'odzieŻy

szkół rawskich.
8. W miesiącu sierpniu na posiedzęniu Komisji oświaty omawiano stan przygotowań placówek

oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013120|4.
9,Udział cztonków komisji poświęcony zebtaniu informacji na temat opieki zdrowotnej w szkołach

i przedszkolach w roku szkolnym20|312014 oraz poznanie zamierzeń w tym zakresie.

Plan pracy Komisji oświaty Rady Miasta na20|4r.

l.opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresię dziaŁania
Komisji (na bieżąco).
Z.Rozpatrywanie spraw wpływających do Komisji i projektów uchwał wynikających
z przedmiotu działania Komisj i (na bieząco).
3.Monitorowanie szczegó|nych osiągnięć w zakresie nauki, kultury i sportu (na bieząco).
4.Ana|izaprojektu budzetu na20|4 rok w dział'ach dotyczących działania Komisji'
5.Zagospodarowanie czasu wolnego dzięci i mł'odzieŻy w mieście zuwzg|ędnieniem ferii ,

wakacji orazzagospodarowanie i wykorzystanie ośrodków sportowych w sezonie letnim _

III kwartał:
- ośrodęk Sportu i Rekreacji ,,Tatar',

I
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- Hala Spońowa,,Milenium''
6.Wykorzystanie bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych, gimnazj achi przedszkolach

_ III kwartał.
7.Pomoc społeczna i socjalna w mieście _ III kwartał
8.Stan przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 20I4l20I5 - sierpień 2014
9'Działa|ność Miejskiego Domu Kultury w okresię wakacji - III kwartał

l 0. Sport w mieście _ funkcj onowanie i aktywnoś ć, młodzieŻy . Przeg|ąd obiektów sportowych oraz
zapoznanie się z programem zagospodarowania i wykorzystania nowych obiektów w sezonie
letnim _ III kwartał
- Szkoła Podstawowa Nr 4
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Gimnazjum Nr 2

1 l. Promowanie rodziny naturalnej komórki jako gwaranta wychowaniaprzyszłego pokolenia.
12. Sprawozdanię zrea|izacji planu pracy Komisji i podjętych wniosków w 20I4r,- pażdziernik .

Rada Miasta przyjęłaprzedłoione sprawozdanie oraz plan pracy.

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu w 2013 roku oraz plan pracy na2014 rok przedłożył
Piotr lrla- przewodniczący Komisji.

Komisja Budietu Rady Miasta Rawa Mazowiecka pracowała w oparciu o roczny plan pracy
komisji, zatwięrdzony przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka.
od czerwca f0|3 r., po śmierci Mariana Janowskiego, komisja pracowała w składzie
trzyosobowym.
Działania Komisji Budzetu dotyczyły głównie ocęny rea|izacji budżetu miasta Rawa Mazowiecka.
Komisja dokonywałaana|izy dochodów, w tym dochodów z podatków i opłat oraz dochodów
zmajątku gminy. Analizowaładziałanianarzeczpozyskiwania środków finansowych z Unii
Europejskiej i innych funduszy pomocowych.
Komisja nabieżząco współpracowałaz Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka, Skarbnikiem
orazWydziałem Finansów i Analiz.
W okresie sprawozdawczym Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące budzetu miasta i
spraw finansowych.
W okresie sprawozdawczym komisja odbyła dziewięć posiedzeń przedsesyjnych' w trakcie
których rea|tzowałazadania wynikające zprzyjętego planu ptacy, aw szczególności
opiniowała zmiany w budżecie na rok 2013 i uchwały pociągające za sobą zobowiązaria
finansowe.

Plan pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na20|4r.

Lp. Miesiqc Zakres te matyczny posiedze ni a komisji

I styczeń
1. opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu.
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.
3. Sprawozdanie z udzie|onych dotacji organizacjom pozarządowym w 2013 roku.

z . luty
1. opiniowanie materiałÓw wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu.
2. Rozpahywanie spraw wpływających do komisji budzetu.
3. Ana|iza kierunków rozwoju miasta i pozyskiwania nowych terenÓw inwestycyjnych.
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marzec
1' opiniowanie materiałÓw wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzia|ania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budzetu.
3. Ana|iza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013r.

4. kwiecień 1. opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu.
2. Rozpatrywanie spraw wp|ywających do komisji budzetu.

maj 1. opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budzetu'
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.

o. czerwtec
1. opiniowanie materiałÓw wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.
3. |nformacja o stanie rea|izacji zadań inwestycyjnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

7. lipiec 1. opiniowanie materiałÓw wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu.
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.

B. sierpień
1. opiniowanie materiałÓw wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu.
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu.
3. AnaIiza wykorzystania majątku miasta jako ŹrÓdła uzyskiwania dochodow.

q wrzesten
1. opiniowanie materiałÓw wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budietu.
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budzetu.
3. Ana|iza wykonania budżetu miasta za I pÓhocze 2014 roku.

10. paŹdziernik

1' opiniowanie materiałÓw wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budzetu.
3. omÓwienie za|oŻeń do projektu budzetu miasta na 2015 rok.
4. Potrzeby p|acÓwek oświatowych w odniesieniu do budżetu miasta na 2015 rok.
5. Ana|iza wvsokości oodatkÓw |oka|nvch w mieście

Rada Miasta przyjęłaprzedł.oŻone sprawozdanie oraz plan pracy.

Sprawozdanie z pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego w 2013 roku przedłoĘła
Anna MĘnarcryk . przewodnicząca Komisji.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego rea|izując plan pracy na 2013 rok zatwierdzonym
przez Radę nabieŻąco dokonywała oceny stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku czy
prowadzonych akcj i wpływaj ących na poprawę bezpieczeństwa pub lic Znego.
W tym zakresie wspoł.dział'ał.az Komendą Powiatową Policji, Stru;zą Miejską.
Komisja pozytywnie ocenia współpracę i działaniaprewencyjne podejmowalę przez słuŹby
b ezpieczenstwa nasze go miasta.
W okresie sprawozdawczym odbyła 1l posiedzeń , w tym 9 posiedzeń w celu opiniowania
materiałów na sesję oruzbieŻąca analizę stanu bezpieczeństwa, dwa posiedzenia zgodnie
z planem pracy.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego z pełnym zaangaŻowaniem rea|izowałaplan pracy
na 2013 rok.
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Plan pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta na20l4r.

1' opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie działanta
Komisji ( na bieząco)

2' Rozpatrywanie spraw wpływających do Komisji i projektów uchwał wynikających
z przedmiotu działania Komisji ( na bieżąco)

3 . Informacj a o działa|ności Straży Miej skiej za rok 2013 - plan pracy t zarrierzenia na
rok20l4 - I kwartał

4. Informacja o planowanych tmptezachplenerowych i ich realizacjapod względem
porządku tbezpieczeństwa publicznego - II kwańał

5. Przygotowanie i program akcji bezpieczne wakacje MDK, oSiR i Szkoły - II kwartał.
6. Informacja na temat rozwi4zywania problemów zwtązanychz uza|einieniami typu:

narkotyki, alkohol - wrzesień - paź:dziernik
7. Sprawozdanie zptacy komisji oraz opracowanie planu pracy na20l4 rok parŹdziernik.

Rada Miasta przyjęła przedł.ożone sprawozd anie oraz plan pracy.

Sprawozdanie z pracy Komisji Komunalnej w 2013 roku oraz plan pracy na 2014 rok
przedłoryła B arb a ra Grryw aczewska p rzewo dni cząca Ko m isj i.

Komisja Komunalna w roku 20I3r odbyła 15 posiedzeń, w tym 9 posiedzeń komisji do
zaopiniowania tematów obrad Rady, 6 posiedzeń zgodnie zplanem pracy komisji, które
odbyły się w miesiącach III' IV, VI, IX, X, XII 20I3t'
Komisja dokonała przeglądu obiektów komunalnych wg. planu pracy Komisji w roku 20I3r
-tj. dokonała przeglądu dróg lokalnych i osiedlowych w mieście,
-dokonała oceny zieleni miejskiej '
-dokonała przeglądu obiektów komunalnych -inwestycje wod-kan, oczyszczalnia ścieków,
-dokonała ana|izy realizacji zadań własnych Miasta w zakresie ochrony środowiska,
-dokonała przeglądu placów zabaw dla dzieci na terenie miasta,
-komisja zapoznała się przebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w mieście ,na
tęrenie Szkoły Podstawowej Nr 4 -budowa biezni lekkoatletycznej,
- termomodemizacjabudynku Szkoły Podstawowej Nr 4.
Komisja stwierdziła, ze wszystkie zadaniakomunalne są realizowane zgodnie z uchwalonym
budżetem Miasta .
Nie wnosi szczegó|nych uwag do w/w obiektów komunalnych, obiekty komunalne
fuŃcjonują prawidłowo .

Plan pracy Komisji Komunalnej Rady Miasta na2014r.

1. omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie działania Komisji'
2. Rozpatrywania spraw wpływających do Komisji projektów uchwał

wynikaj ący ch z pr zedmiotu działania Komisj i.
3. Wyjazdowe posiedzenie Komisji w celu oceny dróg lokalnych i osiedlowych po zimie.
4.Przeg|ąd i ocena zieleni miejskiej.
5. Informacj a o reaŁizacji opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta'
6. ZasadnoŚĆ zgody wydawania zezwo|en na wycinkę drzęw na terenie Miasta.
7 . Przeg|ąd zasobów mieszkanio!\rych Miasta'
8. Zapoznanie się zprzebiegiem prac remontowych i inwestycyjnych w mieście.

Rada Miasta przyjęła przedłoŻone sprawozd anie oraz plan pracy.
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Ad 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy międry sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj.
Powiedział m.in.
Informacja zawrera okres od 28 listopada 2013 r. do 18 grudnia 20I3r.
W tym okresie w kaŻdąśrodę przyjętych zostało 19 interesantów.
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne _ przydział lub zamiana, zmiana planu
zagospodarowania ptzestrzennego' poprawa oświetlenia, podział działki, nawierzchnia ulic' pomoc
w sprawie pracy' pomoc społeczna, wody opadowe w ulicy Aleksandrówka..
W tym okresie uczestniczyłem w:
- spotkaniu z poseł Dorotą Rutkowską,
- spotkaniu z poseł Krystyną Ozgą,
- spotkaniu z Biskupem Andrzejem Dziubą,
- spotkaniu z V-cemarszatktem Wojewódzwa Dariuszem Klimczakiem,
- spotkaniu z Dyrektorem WFOS,
- spotkaniu zokazji 20- lecia WFoŚiGW wŁodzi,
- spotkaniu z okazji xxv lecia Firmy MIRBUD
- z P rczesem ZakJadu Go spodarki Odpadami,
- spotkaniu _ rada budowy Żłobka 2 ruzy,
- spotkaniu Rady Sportu,
- w spotkaniach zprzedsiębiorcami ( m.in' LOGIS ,ZEC, TABO, MIRBUB, ZGo AQUARIUM,)

Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłozone sprawozdanie.

Ad 11. Interpelacje, zapytania.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła:
- treŚć uchwały Nr III/378/20l3 Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w
Łodzi z dnia 20 listopada}}|3 w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania
budzetu Miasta Rawa Mazowieck a za I pó|roczę 2073 roku,

Radny Piotr Kwaśniak zabierając głos w imieniu Rawskiej Inicjatywy Samorządowej przedstawił
treść projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu'' ODDANY spRAWIE'' i określeniazasad
jej przyznawania.
Uzasadniając powiedział m.in.
Rozwój Rawy Mazowieckiej w róznorakich obszarach to zasługa wielu wspaniałych osób' które
oddane codziennym sprawom w swojej pracy zawodowej czy róŻnego rodzaju działalności społecznej
słuzą jednoczenie wielkiej wspólnej sprawie jaką jest Nasze Miasto.
Warto docenić ,pokazać i podziękowactym,ktorzy w szczegóIny sposób poświęcają swoje siły i czas
dla wspólnego dobra. Ustanowienie tytułu '' ODDANY spRAWIE'' niech będzie wrazemuznania
twdzięczności dla takich osób, promocją ofiarności, pracowitości i rzetelności, postaw
prospołecznych, atakŻę przyniŻ się do wzmacnianiawięzi mieszkańców ze swoim Miastem.

Innych wniosków nie było.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła
Rady Miasta. 

oo oo
Sesja trwała od godz. 15 do 17
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