
wYCIĄG zP RoToKoŁU
z obrad XXXVil Sesji VI kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu lL czerwca 20t4r.

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

Nieobecni radni usprawiedliwieni:
1.Mał'gorzata Rudniak

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta, Z-caBurmtstrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta,
Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta oraz
zapr o szeni przedstawic i ele org an tzacji.

obrady XXXVII Sesji otworzyłaPrzewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała ZapToszonych gości, publicznośó oraz radnych przybyłych na Sesję.

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

Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.
Zwróc1ł'a się z pytaniem czy są uwagi do przedł'oŻonego porządku obrad.
Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj zwrócił. się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad punktu w
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie proponowany wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie
do porządku obrad punktu w sprawie udzielenia pomocy finansowej d|a Powiatu Rawskiego.

Wniosek w głosowaniu został przyjęĘ jednogłośnie. Głosowało l4 radnych.

Porz4dek obrad po naniesionych wnioskach w głosowaniu został' przyjęty jednogłośnie (głosowało

14 radnych) w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
f .Przyjęcie porządku obrad'

\- 3. Przyjęcie protokotu z obrad XXXM Sesji Rady Miasta.
4. Zatwterdzenie sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z wykonania

budzetu Miasta Rawa Mazowiecka zarokf0l3.
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
6' SprzedaŻ nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, połozonej przy ulicy Mszczonowskiej.
J ' Zv,to|nienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie komunalne,

połozonej przy ulicy Solidarności.
8.Wyrazenie zgody na sprzedaŻ nieruchomości stanowiącej mienie komuna|ne, zwolnienia z obowiązku jej zbycia

w drodze przetargu orazudzie|ęnia bonifikaty od ustalonej ceny.
9. Przystąpienie do sporządzerriazmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Rawa Mazowiecka, obszar połoŹony w rejonie ulicy Kolejowej.
l0. Ustalenie wysokości opłaty zakorzystanle ze Żłobka Miejskiego z oddziałami integracyjnymi

,,TUPTUŚ', w Rawie Mazowieckiej orazmaksymalnej opłaty zawyĘwienie dziecka w żłobku.
1 1. Uchylenie uchwĄ w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji ce|owej dla podmiotów prowadzących żłobki

lub kluby dziecięce na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
l2. Ustalenie kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
|3. Zmiana Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej.
14. Zmiana uchwĄ w sprawie nadania nazwy rondu przy ulicy Tomaszowskiej i Katowickiej.



15. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
16. Zmiana budZetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2014 rok.
17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta zpracy za20l3 rok.
18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy rniędzy sesjami.
1 9. Interpelacje, zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Miasta zostałprzyjętyjednogłoŚnie' Głosowało 14
radnych.

Ad 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowieckaza rok 2013.

Temat referowała Jolanta Witczak - Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Stosownie do obowiązującej ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

\ź w terminie do 3 1 marc a 2014 roku przedłożył Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budzetu
Miasta za20l3 rok, ponadto ptzedłoŻył równieŻ wymagane prawem sprawozdania finansowe
( bilanse ), które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie były sporządzonę na
d2ien31.12.2013 roku.
Zgodnie znową ustawą o finansach publicznych w powyzszym terminie przedłoŻył'równieŻ
informację o stanie mienia komunalnego sporządzon4 według stanu na dzien3l,12.2013 roku w
zakresie szczegoł.owości wynikającej z ustawy o finansach publicznych.
Wszystkie sprawozdaniawraz z informacją o stanie mienia komunalnego zostały rownieŻ
przedłoŻone do nadzoru prawnego tj. Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzl
Budzet miasta Rawa Mazowieckaza2}l3 rok po stronie dochodów został wykonany w 94 oń,
Dochody bieŻące na która składają się głownie wpłylvy z podatków, opł'at, dotacje celowe, subwencje
zbudŻetu państwa wykonane zostały w 95 %o planu'
Dochody majątkowe, na które składają się dochody ze sprzedaŻy majqtku oraz dotacje i zewnętrzne
środki na dofinansowanie inwestycji wykonane zostały w 88% planu.
Podkreślić na|eŻy, że Miasto Rawa Mazowiecka uzyskało w 20|3 roku na dofinansowanie inwestycji
następujące środki|:
- dofinansowanie projektu poprawa warunków bazy oświatowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka

v - dotacja zbudŻetu Unii i budżetu państwa w wysokości I.249.596 zł.
- dofinansowanie projektu rewita|izacji osiedla Zwolińskiego _ dotacj azbudŻetu Unii i budzetu
państwa w wysokości908.792 zł.
- dofinansowanie budowy Żłobka miejskiego dotacja zbudietu państwa w wysokości I,702.000 zł,
- dotacja z WFOSiGW w Łodzi na dofinansowanie termomodernizacji obiektów SP Nr 4 i budynku
wielorodzinnego ul.Warszawska 2 - kwota 192.961 zł.
Ł4cznie na dofinansowanie inwestycji pozyskano zzelvnątrz środki w wysokości ponad 4 mi|iony zł.
W porównaniu z planem dochodów określonym w uchwale budzetowej na20l3 rok plan
dochodów budzetu Miasta na koniec roku ulesł zwiekszeniu o kwote I '073.330 zł.

Planowane wydatki budzetu Miasta za20l3 roku wykonane zostały ogółem w 93 %o.
Z czego wydatki bieŻące zwi4zane z pokryciem wszystkich bieiącychpotrzeb wynikających z
funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych całego miasta wykonane zostały w 94 %o
planu.
Wydatki majątkowe- inwestycyjne wykonane zostały w 9| oń.



Wszystkie zadanta ujęte w planie zadań inwestycyjnych zostały zrea|tzowane' często przy
niŻszymwydatkowaniu środków od zapisanych w budżecie.
W porównaniu z planem wydatków budzetu miasta przyjętym przęz Radę Miasta w uchwale
budzetowej na20|3 rok, planowane wydatki na koniec roku uległy zwiększeniu o kwotę
6,44I.484 zt. poprzez wprowadzenie Środków na nowe zadania inwestycyjne.
Ciągłej ewaluacji w trakcie roku budżetowego podlegała również kwota planowanego deficy.tu
budzetu Miasta.
Budżet miasta na koniec 2013 roku zamknqł się deficytem w wysokości2.476.177 zł.
Który został' pokryty kredytami i poiyczkami. Deficyt na koniec roku stanowił' 4,5 oń dochodów
budżetu miasta.
W 2013 roku spłacono zbudŻetu kredyty ipoŻyczki zactągnięte w latach ubiegłych w kwocie
2.548.881 zt'., zaciągnięto nowych kredytów i poŻyczek na kwotę 3 ,|65.966,96 zt.
W 2013 roku WFOSiGW w Łodzi umorzył miastu kwotę I.062.060 zł, pozostał4 do spłaty poŻyczkę
zaciągntętą w latach ubiegłych.'

opinię Komisji Budżetu przedstawil Piotr Irla - przewodniczący Komisji.
Komisja Budzetu po dokładnej ana|izie przedłoŻonego Sprawozdania z wykonaniabudŻetu za
20l3 rok, wyjaśnieniach Skarbnika Miasta oraz Burmistrza Miasta zaopiniowałapozytywnie.
Przewodniczący Komisji dodał również' ze stosownie do obowiązującej ustawy o finansach
publicznych Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w terminie do 31 marca 2013 roku przedł.oŻyŁ
sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta za2013 rok, ponadto przedłoŻył również sprawozdania
finansowę ( bilanse ), które zgodnie z obowiązĄącymi przepisami prawa w tym zakresie były
sporządzone na dzięn 3 1 . 1 2.20 1 3 roku.
Zgodnie znową ustawą o finansach publicznych w powyiszym terminie przedłożryłrownieŻ
informację o stanie mienia komunalnego sporządzoną według stanu na dzień 3 1 . 12'2013 roku.
Budżet miasta Rawa Mazowiecka za2013 rok po stronie dochodów został wykonany w 94 oń.

Planowane wydatki budzetu Miasta za20|3 roku wykonane zostały ogółem w 93 %o., zczego
wydatki bteŻące zw|ązanę z pokryciem wszystkich bieŻącychpotrzeb miasta wykonane
zostały w 94 %o planu a inwestycj e w 9Ioń.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska otworuyła dyskusję w sprawie sprawozdania
finansowego Miasta Rawa Mazowieckaoraz sprawozdania z wykonariabudŻętu Miasta Rawa
Mazowiecka za rok 2013 .

W dyskusji głos zabierali:

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bernard Sujka.
Powiedział m'in.
Plan dochodów i plan wydatków budzetu miasta za20l3 rok wykonany zostałnazadawa|ającym
poziomie 94 %. Wydatki inwestycyjne zaponad 9 milionów zł'otych to pomnożony majątek
stanowiący mienie komunalne miasta Rawa Mazowiecka.
Z załączonej do sprawozdania z wykonania budzetu informacji o stanie mienia komunalnego
miasta Rawa Mazowiecka wynika, że wartość majątku miasta na koniec 2013 roku to kwota ponad
178 milionów złotych. Jest to dużo wyższawartośc niŻna koniec ubiegłego roku na którą składają
się głównie:
- budynki o wartości ponad 58 milionów złotych,
- budowle o wartoŚci 32 miliony zł'oĘch,
- grunty z wartością powyżej 41 milionów złotych.
Ponadto miasto ma znaczne udziały w spółkach komunalnych o wartości ponad 40 milionów złotych.
Cieszy fakt, ze z roku na rok poprzez inwestycje miejskie następuje znaczne pomnożenie majątku
naszeqo miasta.



Radny Leszek Górecki:
Powiedział m.in.
Rok 2013 to kolejny rok w którym mnie jako przewodnicZącego Komisji oświaty cieszą wydatki z
budzetu Miasta poniesione na zadania oświaty i wychowania'
Miniony rok zamknął się wydatkami na te działy na poziomie 45 oń całego budzetu.
Wydatki bieŻące na utrzymanie placówek oświatowych, przedszkoli' remonty, zakupy pomocy
dydaktycznych to kwota ponad 22 ml|iony zł'otych. W 2013 roku dokończono place inwestycyjne
przy kompleksowej modernizacji budynków Szkoły Podstawowej Nr 1. Piękny obiekt' bardzo ciekawe
i funkcjonalne otoczenie szkoły. Zakoiczono termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej Nr 4
i Gimnazjum. Inwestycje te udało się wykonaćp,,y znacznymwsparciu środkami zUniiEuropejskiej.
W 2013 roku Burmistrz Miasta nie zapomniał równiei o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta
i o ich rodzicach, udało się rozpocząć prace przy budowie długo oczekiwanej inwestycji budowy
Żłobka miejskiego, która został'a wykonana w 53 Yo a oddany zostanie do uzytku w biezącym roku.

Radny Barbara Grryw aczewska:
Powiedziała m.in.
Przedmiotem szczegołowej analizy wykonania budzetu dla Komisji Komunalnej są zręa|izowane
wydatki w dziatach 900 - Gospodarka Komunalna , dział 600 - transport oraz gospodarka
mieszkaniowa.
Realizacja budzetu w tych działachprzebiegaław sposób prawidłowy. Wydatki bieżące na
utrzymanie dróg miejskich utrzymuj4 się na niezmienionym wysokim poziomie blisko 1 miliona
złotych' Wydatki na inwestycje miejskie w drogach to kolejny milion złotych.
W 2013 roku przygotowana została dokumentacjanarozpoczęcie prac przy budowie długo
oczekiwanej ptzez mieszkańców budowy ronda rozwiązującego utrudnienia komunikacyjne osiedla
Zamkowa Wola do centrum miasta.
Szczególnie na|eiy również zaakcentowac fakt, ze Rada Miasta i Burmistrz Miasta widzi potrzebę
kontynuowania dopłat do wody i Ścieków dla mieszkańców naszego miasta, dopłaty wyniosły w
2013 roku ponad milion zł.otych.
Udzielono również wsparcia finansowego w kwocie 900 tys. zł.. d|a Rawskich Wodociągów i
Kana|tzacjt Sp. z o,o, w celu dofinansowania zadań uporz4dkowania gospodarki wodno-ściekowej.

Radny Leszek Jarosiński stwierdził, Żę wtdzi pozyĘwne strony rea|izacjt budzetu w
2013roku, |eczwyraził swoje niezadowolenie z braku rea|tzacjt w 2013 roku inwestycji _
oświetlenie ulicy Fredry orazdokończenie nawierzchni dróg w ulicy Zmichowskiej,
Konopnickiej i Tuwima.

Radny Wojciech Kuba zabierając głos stwierdz1t.'Że budzet za20l3 jest prawidłowo
zrea|izowany,Ieczwyrazlł swoje niezadowolenie z braku rea|izacji wniosku do budżetu na
20 1 3 rok w sprawie budzetu obywatelskiego. Dodał ,ie w budŻecie na 2014 rok tęz nie został
uwzględniony wniosek w sprawie budzetu obywatelskiego.

Radna Anna MĘnarczyk przewodnicząca komisji Prawa i Porządku Publicznego
zabterając głos stwierdziła, ze podczas posiedzeń komisji była przedstawiona pełna
informacja w sprawie wykonania budzetu za2013 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budzetu za2013 rok i człoŃowie komisji będą głosowali za udzieleniem
absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiłatreŚÓ uchwały NrIIU166/20I4
Składu orzekającego Regiona|nej lzby obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 maja 2014 roku w
sprawie opinii dotyczącej sprawozdania BurmisttzaMtasta z wykonania budzetu za20|3 rok.



Regionalna Izba obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka z wykonania budzetu Miasta za20|3 rok.
Uchwała w zał'qczeniu protokołu.

Przewodnicząc^ Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka zarokz}I3.

Uchwała w sprawie zatwterdzenia sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka
oraz sprawozdania z wykonania budzetu Miasta Rawa Mazowieckazarck 2013 w
głosowaniu j awnym zostaLa przyjęta większością głosów. Głosowało 1 4 radnych, za- 12,
wstrzymujących _ 2.

Ad 5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Pani Barbara Grzywaczewska ZastępcaPrzewodniczącego Komisji RewĘjnej
przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej z wykonania budzetu Miasta.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 22 maja 2014 roku w składzie osobowym:
1. Małgorzata Rudniak
2. B arbar a Grzywaczewska
3. Włodzimierz Błędek
4. Włodzimięrz Kaczorowski
5. Sylwia Skóra
po Zapoznaniu się zuchwał'ąnrIII116612014 Składu orzekapcego Regionalnej Izby
obrachunkowej w Łodzi z dniaL2 maja 2014 roku dotyczącą sprawozdania BurmisttzaMtasta
Rawa Mazowiecka z wykonania budzetu za20l3 rok w jawnym głosowaniu jednogłoŚnie
stwierdziła, ie w wyniku badania dochodów i wydatków budzetu Miasta Rawa Mazowiecka ,
sprawozdań finansowych oraz pozostałych informacji określonych w art. 26] ust.7 pkt 3 ustawy o
finansach publicznych' stawia wniosek o udzielęnie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa
Mazowiecka.
Protokóły w załączeniu protokołu z obrad Rady.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła treść uchwały Nr III/18412014
Składu orzekającego Regiona|nej lzby obrachunkowej w Łodzi z dntaZ czetwca 2014 roku w
sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie
absolutorium za rok 2013.
Regionalna lzbaobrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie absolutorium za 2013 rok.
Uchwała w zaŁączeniu protokołu.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła treśÓ projektu uchwały w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowięckazaf)I3 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w sprawie udzielęnia absolutorium Burmistrzowi Miastaza20l3 rok w głosowaniu
jawnym został'aprzyjęta większością głosów, za- 1'2, wstrzymujących - 2. Głosowało 14 radnych.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj podziękował radnym zaudzielone absolutorium, dodał,
Że to juŻ 72 raz,będzie starał się aby budzet 2014 był wykonany zgodnie z załoŻentamt
uchwały budzetowej i planu inwestycyjnego' 
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