
Protokol
z obrad V Sesji VII kadencji Rady Miasta
Rawa Mazowiecka w dniu 4 marca 2015r.

Sesja Rady Miasta odbyla siy w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury.
Uczestniczylo 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza Tomasz Nowicki,
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydzia16w Urzydu Miasta, Kierownicy jednostek
organizacyjnych Miasta, zaproszeni przedstawiciele organizacji, zaproszeni goscie.

Obrady V Sesji otworzyl Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz.
Powital zaproszonych gosci, publicznosc oraz radnych przybylych na Sesjy.

Nastypnie przedstawil proponowany porz~dek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjycie porz~dku obrad.
3. Przyjycie protokolu z obrad IV Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,

obszar polozony w rejonie ulicy Krakowskiej.
5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzenie sciek6w i doplat

z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i sciek6w.
6. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
7. Zmiana budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok.
8. Obci~zenie nieruchomosci komunalnych.
9. Zmiana uchwaly w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.

10. Utworzenie odrybnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarz~dzonych na dzien 10 maja 2015 roku.

11. Okreslenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych dla realizacji Budzetu
Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

12. Zniesienie statusu pomnika przyrody.
13. Ustanowienie pomnik6w przyrody.
14. Sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach

awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka osi~gniytych
w2014r.

15. Sprawozdanie z real izacj i zadall z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby zwi~zane z realizacjq
zada11 za 2014 rok.

16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta 0 jego pracy miydzy sesjami.
17. Interpelacje, zapytania.
18. Zakollczenie obrad.



Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zwr6cil siy z wnioskiem 0 wylqczenie z porzqdku obrad
punktu 11 porzqdku obrad "Okreslenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych dla
realizacji Budzetu Obywate1skiego Miasta Rawa Mazowiecka.
Burmistrz wyjasnial, ze na posiedzeniach komisji punkt ten budzil wiele zastrzezen, wqtpliwosci
Jak r6wniez padalo wiele sugestii w zakresie regulaminu przeprowadzenia konsultacji spolecznych
dla Budzetu Obywatelskiego. W zwiqzku z tym temat wr6ci do powt6rnej analizy w celu rozwazenia
proponowanych sugestii, kt6re nalezy rozwazyc, poprawic i jeszcze raz przedlozyc Radzie.

Porzqdek obrad po naniesionych poprawkach, w glosowaniu zostal przyjyty jednoglosnie w
brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjycie porzqdku obrad.
3. Przyjycie protokolu z obrad IV Sesji Rady Miasta.
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,

obszar polozony w rejonie ulicy Krakowskiej.
5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzenie sciek6w i doplat

z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i sciek6w.
6. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
7. Zmiana budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok.
8. Obciqzenie nieruchomosci komunalnych.
9. Zmiana uchwaly w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.

10. Utworzenie odrybnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarzqdzonych na dzien 10 maja 2015 roku.

11. Zniesienie statusu pomnika przyrody.
12. Ustanowienie pomnik6w przyrody.
13. Sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczeg6lnych stopniach

awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka osiqgniytych
w2014r.

14. Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby zwiqzane z realizacjq
zadall. za 2014 rok.

15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta 0 jego pracy miydzy sesjami.
r 16. Interpelacje, zapytania.

17. Zakonczenie obrad.

Protok61 z obrad IV Sesji Rady Miasta zostal przyjyty jednoglosnie .
Glosowalo 15 radnych.

Ad 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar polozony w rejonie ulicy Krakowskiej.

Temat referowal Pan Andrzej Bargiela - projektant.
Powiedzial m.in.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
zostal sporzqdzony w wykonaniu Uchwaly Nr XXVIII/218/2013 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miej scowego planu
zagospodarowania przestrzelmego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary polozone w rejonie ulic:
Jezowskiej i Sadowej, Solidarnosci, Solidarnosci (rejon cmentarza), Solidarnosci i Zwolinskiego,



Tomaszowskiej, Krzywe Kolo, Krakowskiej, Lowickiej (rejon rz. Rawki), Reymonta i Paska,
Tomaszowskiej i Katowickiej, Slowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej.
Celem sporzqdzenia zmiany planu jest:
- uwzglydnienie wniosk6w inwestor6w,
- uwzglydnienie kierunk6w rozwoju poszczeg61nych obszar6w okreslonych w zmianie studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka,

- dostosowanie ustalen planu miejscowego do wymog6w ww ustawy 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw prawa materialnego, a w tym zasad obslugi

w zakresie infrastruktury technicznej, lokalnych standard6w zagospodarowania oraz szczeg61nych
warunk6w wynikajqcych z potrzeby ochrony srodowiska przyrodniczego i d6br kultury.

W toku sporzqdzenia zmiany planu dla 11 obszar6w postanowiono zmienic granice obszaru
polozonego przy ul. Krakowskiej (uchwala Nr XXXIX/298114 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 3 wrzesnia 2014 r.). Projekt zmiany planu miejscowego w calosci podlegal opiniowaniu
i uzgadnianiu z wlasciwymi organami oraz wylozeniu do publicznego wglqdu.
Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 15 pazdziernika 20 14r. podjyla uchwaly Nr XL/310114
zatwierdzajqcq zmiany planu. W toku sprawdzenia zgodnosci uchwaly z przepisami prawa,
rozstrzygniyciem nadzorczym Wojewody L6dzkiego zostaly uchylone ustalenia dotyczqce obszaru
przy ul. Krakowskiej z uwagi na blydny przebieg granicy obszaru na rysunku zmiany planu.
Po skorygowaniu rysunku zmiany planu wylozono ponownie projekt uchwaly dotyczqcy obszaru
przy ul. Krakowskiej do publicznego wglqdu.

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarach opracowania zmiany planu zostaly
okreslone w "Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawa Mazowiecka" przyjytym Uchwalq Nr LIV/399/2010 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 10 listopada 201Or. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka ze zmianq przyjytq uchwalq Nr
XXXVIII/295114 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
16 lipca 20 14r. Ponizsze zestawienie okresla podstawowe ustalenia STUDIUM dla obszaru
zmiany planu.

Ozna- Obszar Kierunki rozwoju Przedmiot zmiany
czeme polozony w planu

rejonie ulicy:
G Krakowskiej BMI - Obszary zabudowy 0 dominujqcej Zmiana

formie zabudowy mieszkaniowej z przeznaczel1la
uslugami i zakladami produkcyjnymi teren6w
nieuciqzliwymi. produkcyjnych i
U2 - Obszary 0 dominujqcej formie sklad6w na tereny
zabudowy uslugowej 0 znaczeniu uslugowe i
lokalnym. mieszkaniowe z
BP - Obszary 0 dominujqcej formie zachowaniem
zabudowy techniczno-produkcyjnej, istniejqcych
sklad6w i magazyn6w, obslugi zaklad6w
komunikacji samochodowej i zaplecza produkcyjnych.
techniczne motoryzacji.
Ul (UH) - Obszary 0 dominujqcej formie
zabudowy uslugowej 0 znaczeniu
ponadlokalnym z dopuszczeniem
realizacji obiekt6w handlowych 0

powierzchni sprzedazy do 2000 m2
.



W ustaleniach zmiany planu miejscowego zostaly zrealizowane powyzsze kierunki zagospodarowania
przestrzennego poprzez:
- utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia terenu zgodnego z ustaleniami STUDIUM,
- zastosowanie wskaznik6w zagospodarowania przestrzennego okreslonych w STUDIUM,
- wyznaczenie nowych warunk6w zagospodarowania w poszczeg61nych obszarach
nawiqzujqcych do wniosk6w inwestor6w.

Majqc na wzglydzie zapisy studium w zakresie zasad interpretacji ustalen STUDIUM,
nalezy stwierdzic, ze takie rozwiqzania przyjyte w planie miejscowym Sqzgodne z ustaleniami i
przyjytymi kierunkami rozwoju przestrzennego.

W okresie ponownego wylozenia projektu zmiany planu obejmujqcego okres jednego mleSlqCa
oraz w terminie 14 dni po tym okresie uwagi nie wplynyly.

Celem sporzqdzenia zmiany planu miejscowego jest korekta warunk6w zabudowy
i zagospodarowania terenu. Opierajqc siy na prognozie skutk6w finansowych, opracowanej
do pierwotnej zmiany planu nalezy stwierdzic, ze z tytulu zmiany planu miejscowego na
obszarze przy ul. Krakowskiej nie wystqpiq zobowiqzania finansowe.

Projekt zmiany planu miejscowego pod legal jednoczesnym procedurom sporzqdzenia planu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j.) oraz procedurom strategicznej
oceny na srodowisko przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r 0

udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227).
Projekt dokumentu podlegal opiniowaniu i uzgodnieniu wlasciwych organ6w oraz zapewniono
udzial spoleczenstwa w sporzqdzeniu dokumentu.
W zwiqzku z przepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0

ocenach oddzialywania na srodowisko nalezy stwierdzic co nastypuje:
1) zmiana planu miejscowego, jako dokument koncowy bydqcy przepisem prawa, nie podlegala

wariantowaniu w zakresie proponowanych ustalen;
2) w planie miejscowym zostaly uwzglydnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddzialywania na srodowisko,
{' - opinie wlasciwych organ6w,

- w trakcie procesu wylozenia projektu planu miejscowego wraz z prognOZq do publicznego
wglqdu zgloszono uwagi kt6re zostaly uwzglydnione,

- z uwagi na polozenie obszaru planu nie przeprowadzono postypowania dotyczqcego
transgranicznego oddzialywania na srodowisko,

- propozycje dotyczqce metod i czystotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w
realizacji postanowien dokumentu zostaly zawarte w prognozie oddzialywania na
srodowisko.

Z uwagi na powyzsze jest uzasadnione podjycie uchwaly w sprawie zmiany planu miejscowego.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawil Slawomir Stefaniak - przewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy Krakowskiej.



Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, obszar polozony w rejonie ulicy Krakowskiej.

Ad 5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe odprowadzenie
sciekow i do plat z budzetu Miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i sciekow.

Temat referowal Artur Piotrowski - Prezes Rawskie Wodoci~gi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

Powiedziala m.in.:
Rawskie WodociCj.gi i Kana1izacja Sp. z 0.0. w dniu 20 stycznia 2015 roku przedlozyla wniosek
w sprawie przedluzenia czasu obowiCj.zywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wody i zbiorowe odprowadzanie sciek6w.
Zgodnie z treSciCj.art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku 0 zbiorowym zaopatrzeniu
w wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w na uzasadniony wniosek przedsiybiorstwa
wodociCj.gowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwaly, przedluza czas obowiCj.zywania
dotychczasowych taryf, 1ecz nie dluzej niz 0 rok.
Wraz z uzasadnieniem zalCj.czonajest informacja zgodna z wymogami art. 24 ust. 9b ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu sciek6w.
Projekt uchwaly zawiera ponadto zapisy dotyczCj.ce uchwalenia doplat z budzetu miasta Rawa
Mazowiecka do cen wody i sciek6w na poziomie obowiCj.zujCj.cymdotychczas.
Doplaty majCj.na celu zlagodzenie dla odbiorc6w uslug skutk6w wzrostu koszt6w dzialalnosci
Sp6lki wynikajCj.cych z zaliczenia do tyeh koszt6w odpis6w amortyzacyjnyeh.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawil Slawomir Stefaniak - przewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanCj. uchwaly w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzenie sciek6w i doplat z budzetu Miasta
Rawa Mazowieeka do cen wody i seiek6w.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wody i zbiorowe odprowadzenie
seiek6w i dopbt z budzetu Miasta Rawa Mazowieeka do cen wody i seiek6w.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Burmistrz Miasta wnioskuje do Wysokiej Rady 0 wyrazenie zgody na udzie1enie pomoey
finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 50.000 zl. z przeznaczeniem tych srodk6w na
pokryeie koszt6w zwiCj.zanych z budowCj. chodnika w ul. Ksiyze Domki w Rawie Mazowieckiej.



Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Michal Glicner - przewodnicz~cy komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego
z przeznaczeniem tych srodk6w na pokrycie koszt6w zwiqzanych z budowq chodnika w ul.
Ksiyze Domki w Rawie Mazowieckiej.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Przedlozony projekt zmiany budzetu Miasta na 2015 rok obejmuje zmiany w planie dochod6w
i planie wydatk6w w nastypujqcych dzialach:

Dzial 801 - Oswiata i wychowanie wprowadza siy do budzetu miasta dochody w wysokosci
40.000 zl., Sqto srodki przekazane z WFOSiGW w Lodzi stanowiqce dotacjy z funduszu
przekazanq na dofinansowanie program6w edukacji ekologicznej w SP Nr 2 i Gimnazjum
Nr 2. Szkoly nasze realizowaly programy w 2014 roku, natomiast dotacja z funduszu
wplynyla na rachunek budzetu Miasta w roku biezqcym.

1/ Dzial 600 - Transport, dokonuje siy zmian:
- w rozdziale 60014 - przeznacza siy kwoty 50.000 zl. na dotacjy dla Powiatu Rawskiego
z przeznaczeniem na budowy chodnika w ul.Ksiyze Domki w Rawie Mazowieckiej.
- rozdzial 60016 - zwiyksza siy 0 kwoty 100.000 zl. planowane wydatki majqtkowe na wykonanie
prac inwestycyjnych:
1. Zmiana ukladu komunikacyjnego wok61 osiedla Zamkowa Wola - kontynuacja zadania.
Plan - 5.500.000,00 zl
Zwiykszenie - 100.000 zl
Plan po zmianach - 5.600.000 zl
1.1 Przebudowa ulicy Mszczonowskiej od torowiska kolejki wqskotorowej do granic miasta
Rawa Mazowiecka. -
Plan - 4.215.000 zl
Zwiykszenie - 100.000 zl
Plan po zmianach - 4.315.000 zl
Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa zarzqdzajqce Osrodkiem Dla Os6b Bezdomnych "Nadzieja"
zwr6cilo siy do Burmistrza Miasta z prosbq 0 wybudowanie przylqcza kanalizacji sanitarnej do
budynku Osrodka zlokalizowanego przy ulicy Mszczonowskiej 36. W zwiqzku
z realizacjq w tym roku przebudowy ulicy Mszczonowskiej, a w jej ramach budowy kanalizacji
sanitarnej, otwiera siy mozliwosc spelnienia prosby Stowarzyszenia.



Ponadto proponowana kwota zwiykszajqca budzetu tej inwestycji przeznaczona zostanie na
sfinansowanie koniecznych nadzor6w inwestorskich zadania w branzy sanitarnej i drogowej.
2/ Dzia1700 - Gospodarka mieszkaniowa, zmniejsza siy 0 kwoty 100.000 z1. planowanq
wysokosc srodk6w na zakup nieruchomosci w zasoby komunalne.
3/ Dzial 758 - zmniejsza siy 0 kwoty 10.000 z1.wysokosc rezerwy og6lnej budzetu.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Michal Glicner - przewodnicz~cy komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq zmiany budzetu Miasta na 2015 rok.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie zmiany budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 r.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Sp61ka miejska Zaklad Gospodarowania Odpadami AQARIUM planuje przystqpic w biezqcym
roku do realizacji kolejnego etapu duzego zadania inwestycyjnego pn. "ROZBUDOWA RIPOK
W PUKININIE - ETAP II tj. budowy kompostowni odpad6w innych niz niebezpieczne i obojytne
wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na terenie Zakladu ZGO Pukinin, gm. Rawa Mazowiecka.
Calkowity koszt zadania to kwota okolo 8.000.000 z1. Sp61ka zamierza uzyskac finansowe wsparcie
z WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W
LODZI w postaci nisko oprocentowanej pozyczki. Zamierzeniami inwestycyjnymi ZGO
AQUARIUM Sp. z 0.0. jest budowa kompostowni na terenie Zakladu ZGO Pukinin nr 140, gmina
Rawa Mazowiecka.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie nastypujqcych obiekt6w i element6w
r zagospodarowania terenu:

• budowy:
- 4 bioreaktor6w 0 lqcznej powierzchni ok.=1140m2 i wydajnosci 35.000 Mg/rok wraz z

biofiltrem 0 powierzchni ok. 100 m2 i kontenerem technicznym, Lqczna wydajnosc
kompostowania intensywnego w bioreaktorach do 45000,00 Mg/rok

placu dojrzewania stabilizatu 0 powierzchni ok. 3.400 m2,

dr6g i plac6w technologicznych 0 powierzchni ok. 1370 m2,

placu skladowania odpad6w zielonych 0 powierzchni ok. 1.000 m2
,

zbiornika w6d opadowych czystych 0 pojemnosci ok. 70 m3
,

betonowego zbiornika odciek6w 0 pojemnosci minimum ok. 500 m3
,

przepompowni odciek6w,
• wykonanie pasa zieleni izolacyjnej.



- dach skladaj~cy siy z odpowiedniej membrany, na prefabrykowanej konstrukcji stalowej
wraz z odwodnieniem dachu do g6rnej krawydzi seian zelbetowyeh.

W ramaeh realizaeji przedsiywziyeia zainstalowany bydzie kontener techniczny w obudowie
dzwiykoszczelnej z wyposazeniem technologicznym (sterowniczym i monitoruj~cym proees
kompostowania w bioreaktorach oraz instalacj~ wywiewn~ kieruj~c~ powietrze procesowe do
biofiltra. Do kompostowni kierowane byd~ odpady biodegradowalne w tym powstale
z wyniku mechanicznej segregacji (proces dwustopniowy). Kompostowanie jednostopniowe
prowadzone bydzie tylko dla tzw. odpad6w zielonyeh. Sp61ka ZGO zlozyla wniosek do
Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi 0 uzyskanie
pozyczki na realizaejy przedmiotowej inwestycji. Powyzsza inwestycja pozwoli na
zastosowanie najlepszyeh dostypnyeh technik w zakresie ochrony srodowiska oraz korzystnie
wplynie na dzialalnose Sp61ki w zakresie gospodarowania odpadami.

WFOSiGW wymaga od sp61ki stosownego zabezpieezenia splaty wnioskowanej pozyezki.
W zwi~zku z tym niezbydnajest pomoe ze strony Miasta Rawa Mazowieckajako wlasciciela
sp61ki w udzieleniu wymaganego przez Fundusz zabezpieezenia. Takim zabezpieczeniem
moze bye zastaw na nieruchomosciaeh komunalnych Miasta. Proponuje siy aby takie
zabezpieezenie ustanowie na mieniu byd~cym wlasnosei~ Miasta Rawa Mazowiecka tj.
budynki SP Nr 2, budynki przedszkoli miejskieh Nr 1,2 i 3. Poryczenie maj~tkowe w tej
formie nie bydzie obei~zalo budzetu naszego Miasta, a jednoczesnie pozwoli sp6ke na
wykonanie zamierzonej inwestycji, kt6ra w przyszlosci bydzie przynosila stosowne doehody.
W przypadku zabezpieczenia splaty pozyezki nieruchomosciami WFOSiGW w Lodzi
wymaga, aby wartose zabezpieczenia stanowila 200 % wysokosci kwoty pozyczki.

r Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Michal Glicner - przewodnicz~cy komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowan~ budowy kompostowni odpad6w innych niz
niebezpieczne i obojytne wraz z infrastruktur~ towarzysz~c~ na terenie Zakladu ZGO Pukinin, gm.
Rawa Mazowiecka i zabezpieczenie splaty pozyczki na nieruchomosciaeh komunalnych.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil trese projektu uchwaly
w sprawie obei~zenia nieruehomosei komunalnyeh.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.



Zmiana uchwaly okreslajifcej stawki dotacji przedmiotowej dla OSiR dotyczy zmiany
w zapisie w § 1, w kt6rej to zmianie w punktach okreslajifcych wysokosc stawki dla kazdego
przedmiotu dotowania wykresla siy slowo "do" , a pozostawia siy stawki okreslone
" w wysokosci" kwot zapisanych dla poszczeg6lnych zakres6w dzialalnosci objytych
dotacjif. Zmiana tajest wynikiem konsultacji w RIO w Lodzi Oddzial Zamiejscowy
w Skierniewicach, gdzie zostala przeslana uchwala zasadnicza z sesji z dnia 27 stycznia
2015r.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Michal Glicner - przewodnicz~cy komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanif zmiany uchwaly w sprawie stawek dotacji
przedmiotowych dla zakladu budzetowego.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.

Ad 10. Utworzenie odr~bnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarz~dzonych na dzien 10 maja 2015 roku.

Temat referowala Jolanta Makowska Sekretarz Miasta.
Powiedziala m.in.
Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Burmistrz Miasta
wnioskuje 0 utworzenie obwodu glosowania w Szpitalu im. Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej
AMG Centrum Medyczne Sp. z 0.0. w Lublinie.
Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 4 lutego 2015 r. podjifl postanowienie 0

zarzifdzeniu wybor6w Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzien 10 maja 2015 r.
Utworzenie obwodu glosowania umozliwi wszystkim mieszkancom wypowiedzenia siy w
sprawach dotyczifcych wyboru prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie utworzenia odrybnego obwodu glosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarzifdzonych na dzien 10 maj a 2015 roku.

Temat referowala Anna Idzikowska - Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej.
Powiedziala m.in.:
Drzewo okreslone w § 1 uchwaly roslo na terenie cmentarza wielo wyznaniowego zlokalizowanego
przy ul. Tomaszowskiej na dzialce 0 nr ewidencyjnym 519 obrybu 4 Miasta bydifcego w zarzifdzie
parafii rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczycia w Rawie Mazowieckiej.



W roku 2001 w wyniku silnych wiatr6w drzewo zostalo powalone i usuniyte przez zarzqdcy
nieruchomosci. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 0 ochronie
przyrody zniesienia formy ochrony przyrody dokonuje rada gminy w drodze uchwaly.
Jednoczesnie przepis art. 44 ust. 4 stanowi, iz zniesienie formy ochrony przyrody nastypuje w
razie utraty wartosci przyrodniczych, ze wzglydu na kt6re ustanowiono formy ochrony
przyrody lub zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Usuniycie drzewa po jego przewr6ceniu siy wymaga pozbawienia go statusu pomnika
przyrody przez Rady Miejskq w Rawie Mazowieckiej.
Projekt uchwaly zostal uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Lodzi
w pismie z dnia 13 paidziernika 20141'.
Wobec powyzszego podjycie uchwaly w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody jest
uzasadnione.

Opinit( Komisji Komunalnej przedstawil Slawomir Stefaniak - przewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq uchwaly w sprawie zniesienia statusu pomnika
przyrody - drzewo gatunku klon jawor powalone w wyniku silnych wiatr6w.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.

Temat referowala Anna Idzikowska - Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej.
Powiedziala m.in.:
Zgodnie z art. 44 ust.l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1'.0 ochronie przyrody ustanowienie
pomnika nastypuje w drodze uchwaly rady gminy. Uchwala taka okreSla nazwy danego
obiektu, jego polozenie, sprawujqcego nadz6r, szczeg61ne cele ochrony, w razie potrzeby
ustalenia dotyczqce jego czynnej ochrony oraz zakazy wlasciwe dla tego obiektu, wybrane
sposr6d zakaz6w wymienionych wart. 45 ust. 1.

Uchwala ma na celu dostosowanie sytuacji istniejqcych juz i wykazanych w § 1 form ochrony
przyrody do obecnego stanu prawnego. ad czasu bowiem wejscia w zycie ustawy z dnia 23
stycznia 2009 roku 0 zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku ze zmianami w organizacji i podziale
zadan administracji publicznej w wojew6dztwie, kompetencje w zakresie pomnik6w przyrody
znalazly siy w gestii rad gmin. W mysl przepisu art. 35 ust. 1 ustawy kompetencyjnej do czasu
wejscia w zycie akt6w prawa miejscowego wydanych na podstawie upowaznien zmienianych
niniejszq ustawq zachowujq moc dotychczasowe akty prawa miejscowego, kt6re wskazujqjako
sprawujqcych nadz6r wojewod6w lub wojew6dzkich konserwator6w przyrody.

Wymienione w § 1 uchwaly dyby szypulkowe zostaly uznane pomnikami przyrody
Rozporzqdzeniem nr 11 Wojewody Skierniewickiego z dnia 7 maja 19981'. w sprawie uznania za
pomniki przyrody, z kolei wiqzy szypulkowe zostaly uznane pomnikami przyrody
Rozporzqdzeniem nr 2 Wojewody Skierniewickiego z dnia 18 stycznia 1994 w sprawie uznania za
pomniki przyrody.



Projekt uchwaly zostal uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w
Lodzi w pismie z dnia 13 lutego 2015r. znak WPN-III.623.7.2015.MMK.
Bior'tc pod uwagl( koniecznosc wydania przez radl( gminy uchwaly dostosowuj'tcej sytuacjl(
istniej'tcych w Rawie Mazowieckiej pomnik6w przyrody do obecnego stanu prawnego
olaeslonego przepisami ustawy 0 ochronie przyrody, nalezy przedmiotow't uchwall(
przedstawic organowi stanowi'tcemu gminy - do jej podjl(cia, zgodnie jego kompetencjami.

Opinit( Komisji Komunalnej przedstawil Slawomir Stefaniak - przewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowan't uchwall( w sprawie ustanowienia pomnik6w
przyrody - drzewa rosn'tce na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie ustanowienia pomnik6w przyrody.

Ad 14. Sprawozdanie z wysokosci srednich wynagrodzen nauczycieli na poszczegolnych
stopniach awansu zawodowego w szkolach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka
osi~gnit(tych w 2014 r.

Temat referowala Jolanta Kosinska - Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Na podstawie art. 30 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela organ
prowadz'tcy szkoll( lub plac6wkl( oswiatow't bl(d'tcy jednostk't samorz'tdu, po zakonczeniu roku
budzetowego przeprowadza analizl( poniesionych wydatk6w na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokosci srednich wynagrodzen oraz sredniorocznej struktury zatrudnienia
nauczycieli na poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego.
Po przeprowadzeniu analizy organ prowadz'tcy sporz'tdza sprawozdanie z wysokosci srednich
wynagrodzen nauczycieli na poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego, a nastl(pnie
upublicznia je przekazuj'tc organowi stanowi'tcemu jednostki samorz'tdu terytorialnego -
Radzie Miasta Rawa Mazowiecka, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, dyrektorom jednostek
oswiatowych oraz zwi'tzkom zawodowym zrzeszaj'tcych nauczycieli.
Zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela srednie wynagrodzenie nauczycieli na poszczeg61nych s
stopniach awansu zawodowego powinno wynosic:
- 100% dla nauczycieli stazyst6w (kwoty bazowej okreslonej dla nauczycieli corocznie

w ustawie budzetowej) - 2717,59 zl
- 111% dla nauczycieli kontraktowych ( kwoty bazowej okreslonej dla nauczycieli corocznie

w ustawie budzetowej) - 3 016,52 zl
- 144 % dla nauczycieli mianowanych (kwoty bazowej okreslonej dla nauczycieli corocznie

w ustawie budzetowej) - 3 913,33
- 184 % dla nauczycieli dyplomowanych ( kwoty bazowej okreslonej dla nauczycieli corocznie

w ustawie budzetowej) - 5 000,37 z1.
W przypadku nie osi'tgnil(cia w roku 2014 wysokosci srednich wymaganych wynagrodzen, organ
prowadz'tcy szkoll(, bl(d'tcy jednostk't samorz'tdu terytorialnego, ustala r6znicl( miedzy wydatkami
poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel
wymaganymi przepisami Karta Nauczyciela.



Zgodnie z art.30a ust. 3 Kart Nauczyciela tak wyliczona kwota r6znicy jest dzielona miedzy
nauczycieli zatrudnionych i pobierajqcych wynagrodzenie w roku, dla kt6rego ustalono kwoty
r6znicy i wyplacana w terminie do 31 stycznia w formie jednorazowego dodatku uzupelniajqcego.
Uwag nie bylo.

Rada Miasta przez aklamacje przyjyla przedlozone sprawozdanie z wysokosci srednich
wynagrodzeo nauczycieli na poszczeg61nych stopniach awansu zawodowego w szkolach
prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka osiqgniytych w 2014 r.

Ad 15. Sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby zwi~zane
z realizacj~ zadan za 2014 rok.

Temat referowala Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej.
Powiedziala m.in.
Obowiqzek zlozenia rocznego sprawozdania z realizacji zadaIl z zakresu wspierania rodziny
oraz potrzeb zwiqzanych z realizacjq zadan wynika z art. 179 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej.
Wspieranie rodziny przezywajqcej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekuoczo-wychowawczych
to zesp61 planowych dzialan majqcych na celu przywr6cenie rodzinie zdolnosci do wypelniania
tych funkcji.
Rodzinie przezywajqcej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych zapewnienie
wsparcia, zgodnie z ww ustawq polega w szczeg61nosci na:
I) analizie sytuacj i rodziny i srodowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejytnosci opiekunczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu swiadomosci w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdzialaniu marginalizacji i degradacji spolecznej rodziny;
7) dqzeniu do reintegracji rodziny.
Dzialania te prowadzone sq w fonnie pracy z rodzinq, pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci
za zgodq i aktywnym udzialem rodziny, z uwzglydnieniem zasob6w wlasnych oraz zr6del
wsparcia zewnytrznego.
Obowiqzek zlozenia rocznego sprawozdania z realizacji zadan z zakresu wspierania rodziny oraz
potrzeb zwiqzanych z realizacjq zadan wynika z art. 179 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypczej.
Wspieranie rodziny przezywajqcej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych to
zesp61 planowych dzialan majqcych na celu przywr6cenie rodzinie zdolnosci do wypelniania tych funkcji.
Rodzinie przezywajqcej trudnosci w wypelnianiu funkcji opiekunczo-wychowawczych zapewnienie
wsparcia, zgodnie z ww ustawq polega w szczeg61nosci na:
]) analizie sytuacji rodziny i srodowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
3) rozwijaniu umiejytnosci opiekunczo-wychowawczych rodziny;
4) podniesieniu swiadomosci w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwdzialaniu marginalizacji i degradacji spolecznej rodziny;
7) dqzeniu do reintegracji rodziny.

Dzialania te prowadzone sq w formie pracy z rodzinq, pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci
za zgodq i aktywnym udzialem rodziny, z uwzglydnieniem zasob6w wlasnych oraz zr6del
wsparcia zewnytrznego.



Rada Miasta przez aklamacje przyjyla przedlozone sprawozdanie z realizacji zadan z zakresu
wspierania rodziny oraz potrzeby zwiqzane z realizacjq zadan za 2014 rok.
Ad 15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta 0 jego pracy mi((dzy sesjami.

Informacj(( przedstawil Burmistrz Dariusz MisztaI.
Informacja zawiera okres od 27 stycznia 2015r. do 4 marca 2015v r.
W tym okresie w kaZdq srody przyjytych zostalo 34 interesant6w, z czego 9 w sprawie
przydzialu mieszkania, 6 w sprawie pracy, 11 w sprawie pomocy spolecznej, pozostali
w r6znych sprawach.
W tym okresie uczestniczylem:
- spotkaniu z Dyrektorem AMG Centrum Medyczne Sp. z 0.0. Szpital Sw. Ducha
w Rawie Mazowieckiej w sprawie zrzqdzania Szpitalem przez Sp6lky,

- walnym Zgromadzeniu Sp6ldzielni Socjalnej,
- spotkaniu z Prezesem RMSM w sprawie wsp6lnym spraw zwiqzanym z miastem,
- naradzie z dyrektorami szk6l, przedszkoli w sprawie analizy biezqcych problem6w,
- spotkaniu (wiele spotkaIl) w sprawie rewitalizacji centrum miasta: Marszalkiem
Dariuszem Klimczakiem, Marszalek Joanna Skrzydlewskq,

- spotkaniu z minister Elzbietq Seredyn w sprawie budowy Centrum Aktywizacji Rodziny,
- spotkaniu z konserwatorem zabytk6w w sprawie rewitalizacji centrum miasta i ochrony
Zabytk6w,

Burmistrz Miasta odpowiedzial na pytanie radnego Piotra Irly z poprzedniej sesji :
jakiej wysokosci wynagrodzenie miesiyczne bydq otrzymywac nowo powolani czlonkowie rady
nadzorczej RAWiK oraz czy przyznane zostaly im swiadczenia dodatkowe, jesli tak to jakie i
w jakiej wysokosci?
Burmistrz Miasta odpowiadajqc stwierdzil, ze dokonanie zmiany osobowe w radzie nadzorczej Sp6lki
Rawik zostaly poczynione dla dobra wsp61pracy i dobrego funkcjonowania Sp61ki.
Taka argumenty przemawialy 0 takiej decyzji.
Wynagrodzenie brutto dla Przewodniczqcego Rady Nadzorczej to kwota - 1200 zl
Wynagrodzenie brutto dla czlonka Rady Nadzorczej to kwota - 1050 zl

Przewodnicz~cy Rady Miasta przestawil tresc stanowiska rady Miasta Rawa Mazowiecka w
sytuacji w rolnictwie na terytorium RP w zwiqzku z licznymi protestami rolniczymi m. in. w
Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.
Poinformowal, ze radni przed sesjq otrzymali proponowane stanowisko.

Radny Piotr Irla zabierajqc glos powolal siy na art. 14 pkt 3 Statutu Miasta kt6ry, stano wi 0
terminie przesylania materia16w dla radnych.
Zdaniem radnego procesowanie w tej sprawie narusza Statut Miasta.

Przewodnicz~cy Rady Miasta zwr6cil uwagy, ze nie jest to projekt uchwaly a tylko stanowisko
Rady Miasta. Byla przerwa, radni mogli siy z materialem zapoznac.

Radna Grazyna D((bska zabierajqc glos zwr6cila uwagy, ze propozycje stanowiska w sprawie
sytuacji w rolnictwie na terytorium RP w zwiqzku z licznymi protestami rolniczymi m. in. w
Gminie Miasto Rawa Mazowiecka otrzymala, tuz przed rozpoczyciem obrad i nie mogla
siy zapoznac ani tez przeanalizowac sprawy.



Po przerwie Przewodnicz~cy Rady Miasta ponownie przestawil tresc stanowiska rady
Miasta Rawa Mazowiecka w sytuacji w rolnictwie na terytorium RP w zwiqzku z licznymi
protestami rolniczymi m. in. w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka i dodal, ze zarzqdzi
glosowanie w tej sprawie.

Radna Grazyna Dl(bska zabierajqc glos stwierdzila, ze wobec takiej sytuacji zglasza
wniosek, ze nie bydzie brala udzialu w glosowaniu z podanym wczesniej powodow. Dodala
rowniez , ze tak samo prawdopodobnie zachowajq siy koledzy z klubu "Gospodarnosc" i
klubu "Skutecznosc" .

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz po analizie i konsultacji z
Wiceprzewodniczqcym Rady Miasta Jackiem Malczewskim wycofal z obrad temat stanowiska Rady
Miasta Rawa Mazowiecka 0 sytuacji w rolnictwie na terytorium RP w zwiqzku z licznymi protestami
rolniczymi
m. in. w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

Radny Leszek Jarosiiiski Przewodnicz~cy Komisji Oswiaty zabierajqc glos poinformowal, 0

przebiegu ferii w placowkach oswiatowych. Dodal, ze przebieg ferii pod haslem "Rawska Feriada"
byly bardzo dobrze zorganizowane. W kazdej placowce ( Basen, Muzeum Zimii Rawskiej, Miejska
Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Hala "Milenium" czy Hala "Tatar" ) uczestniczylo
bardzo duzo dzieci. Duzym powodzeniem cieszyly siy przygotowane posilki dla uczestniczqcych dzieci.

Radna Grazyna Dl(bska zabierajqc glos zwrocil a siy z pytaniem w sprawie nowego inwestora, ktory
oferuje zatrudnienie okolo 120 osob. Na jakim etapie jest nabor do pracy w nowym zakladzie
BACKER HUGHES. Dodala rowniez, ze nowy inwestor Firma BACKER HUGHES to sukces
poprzedniego Burmistrza Eugeniusza Goraja, ktory wlozyl wiele wysilku w temacie pozyskania Firmy
dla miasta.

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadajqc, potwierdzil, ze Firma BACKER HUGHES.
wykupila obiekty od Firmie KINGSPAN - jest podpisany akt notarialny.
Nie bylo jeszcze spotkania z przedstawicielami tej Firmy.

Radny Piotr Irla zwrocil siy z zapytaniem w sprawie koncepcji Burmistrza Miasta w sprawie
oddluzania mieszkat1 komunalnych. Na czym bydzie polegala ta koncepcja i w jaki sposob osoby
zadluzone bydq mogly z tego programu korzystac.
Z doniesien prasowych i wypowiedzi Prezes RTBS proponowane bydzie zatrudnienie tych osob
w ramach robot publicznych. Zdaniem radnego nie jest to zbyt dobre rozwiqzanie.

Wiceburmistrz Tomasz Nowicki odpowiadajqc wyjasnil, ze Urzqd Miasta przygotowuje projekt
programu skierowanego do osob zalegajqcych z oplatami czynszu. Projekt ten jest w trakcie
opracowywania, bydzie konsultowany rowniez ze Spolkq RTBS i dopiero przedlozony Radzie Miasta.
WypowiedZ Pani Prezes RTBS jest przedwczesna i niczym nie uzasadniona.

Na tym punkcie Przewodnicz~cy rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zakoiiczyl obrady V Sesji
Rady Miasta.


