
 P R O T O K O Ł 
z obrad  XII  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta

Rawa Mazowiecka  w dniu  18  października   2019r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 
Uczestniczyło  15 radnych. 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla , Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski, 
Skarbnik Miasta,  Naczelnik Wydziału  Rozwoju i Promocji Paweł Pietkiewicz, Dyrektor Żłobka 
Miejskiego o Oddziałami Integracyjnymi  Katarzyna Wasilewska.
 
Obrady  XII  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała  radnych  przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych. 

Następnie przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Miasta na dzień 18 października 2019 r wraz z proponowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na   lata 2019-2022.
4. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2019 r.
5. Wyrażenie zgody na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego z Oddziałami 
    Integracyjnymi „TUPTUŚ” na czas nieoznaczony.
6. Zakończenie obrad.

Uwag do proponowanego porządku obrad nie było.

Ad 3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF „  w wydatkach majątkowych wprowadza
się zmiany w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90095  – zadaniu „Przebudowa 
targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza” , planowanym do realizacji w latach 2019-2020.
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę  targowiska miejskiego  
wpłynęły 2 oferty. Zmiana kwoty limitu wydatków w 2020 r. na tym zadaniu  z 200 000 zł 
do wysokości 350 000 zł pozwoli na wybór wykonawcy zadania  i zabezpieczy  koszty nadzoru 
inwestorskiego i archeologicznego.  
Ustalony limit wydatków na tym zadaniu to kwota 2 000 000 zł w 2019 r. i kwota  350 000 zł 
jako limit wydatków w roku 2020.

Opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2019-2022.
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Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie . Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 4. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2019 r.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Proponowane zmiany budżetu Miasta na 2019 rok w następującym zakresie:

1/ Zmiana planu dochodów obejmuje zwiększenie o 46 000 zł planowanych dochodów z opat 
za sprzedaż napojów alkoholowych, korekta planu do wysokości faktycznych wpływów do 
budżetu za okres III kwartałów br. 

2/ Zmiana planu wydatków dotyczy przeznaczenia zwiększonych wpływów z opłat za 
sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 46 000 zł na realizację zadań zapisanych w 
Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmujących realizację 
programów profilaktycznych, opiekę psychologa w szkołach i przedszkolach miejskich, 
wynagrodzenia członków Komisji oraz pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych. Ponadto w planie wydatków dokonuje się przesunięcia kwoty 41 000 zł 
planowanej w uchwale budżetowej na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
prowadzących działania w zakresie realizacji miejskiego programu, na pozostałe zadania ujęte
w programie. Korekta wysokości środków planowanych na udzielenie dotacji do wysokości 
faktycznych potrzeb  wynikających z podpisanych umów ze stowarzyszeniami.

 Opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.
    
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta  jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15,
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 5. Wyrażenie zgody na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego z 
Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ” na czas nieoznaczony.

Temat referowała Magdalena Bernacik  Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.

Dyrektor Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi ,,Tuptuś’’ zwróciła się do Burmistrza 
Miasta Rawa Mazowiecka i do Rady Miasta Rawa Mazowiecka z wnioskiem o wyrażenie zgody
na wynajęcie lokali użytkowych o  łącznej pow. 339,17 m2, usytuowanych na pierwszym piętrze 
budynku położonego na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1-321/4 przy ul. 
Murarskiej 1 w Rawie Mazowieckiej, pozostającej w trwałym zarządzie Żłobka Miejskiego z 
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oddziałami Integracyjnymi ,,Tuptuś’’ w Rawie Mazowieckiej – na okres 5 lat. Wynajęciem 
przedmiotowego lokalu zainteresowany jest podmiot prowadzący działalność leczniczą.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami trwały 
zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. 
Z przepisu art. 43 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wynika, że jednostka organizacyjna, z zastrzeżeniem
ust. 6 ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: 
oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę, albo użyczenie na czas nie dłuższy niż 
czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego 
organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za 
zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas 
nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; 
zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego z Oddziałami 
Integracyjnymi „TUPTUŚ” na czas nieoznaczony.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta  jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15,
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła zakończenie
obrad XII Sesji Rady Miasta VIII kadencji.

Sesja trwała od godz. 1400  do   1600.
Sporządziła: Alicja Lasota.
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