
PRoToKoŁ
z obrad XXXIV Sesji VI kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu L5 stvcznia 201,4r.

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

Uczestniczyło |4 radnych'

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta, Z-caBurmistrza, Skarbnik Miasta,

Sekretarz Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miast a otaz zaproszen\ przedstawiciele

organizacit.

obrady XXXN Sesji otworzył'aPrzewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska.

v 
Powitała zaproszonych gości, publicznośc orazradnych przybyŁych na Sesję.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad.
Obecnych 14 radnYch.

Kolejno przedstawiła proponowany porządek obrad.
Zwrociłasię z pytaniem czy są uwagi do przedłożlonego porządku obrad.

Burmistrz Miasta Eugeniusz Góraj zwrócił. się z prośba o wprowadzenie do porządku obrad

dodatkowego punktuw sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłatzakorzystanie

z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.

Przewodnic zącaRady poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzeniu do porządkt

obrad dodatkowego Punktu.
Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie' Głosowało 14 radnych.

Y PrzewodniczącaRady poddała pod głosowarlie porządek obrad.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjętyjednogłośnie (głosowało 14 radnych)

w następuj ą cym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2' Prryjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu zobrad XXXII Sesji Rady Miasta.
4. Uchwalenie budzetu Miasta Rawa Mazowieckana})I4 r'
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowieckanalata

f01r4-20l7 i kwoty długu.
6. Zmtanauchwały określającej wysokoś Ó opł.at zakorzystanie z wychowaniaprzedszkolnego

w publicznych przedszkolach, dla których organem ptowadzącym jest Gmina Miasto

Rawa Mazowiecka.
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
8. Interpelacj e, zaPYtania.
9. Zakończenie obrad.



Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad XXXN Sesji Rady Miasta zostil'przyjęty jednogłośnie .
Głosowało 14 radnych.

Ad 4. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na20|4 r.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedział m.in.
Uchwała obejmuje planowane dochody w wysokości 54 976 tys. zł ztego dochody bieŻące z
podatków, opłat skarbowych i dotacji - w wysokości 52 283 tys. zł.tj. napoziomie I02% dochodów
biezących budżetu roku poprzedniego 20|3,
Na etapie uchwały budzetowej dochody majątkowe wynoszQ 2 693 tys. zł' i stanowią jedyne dochody
ze sprzedazy majątku.
Dochody ztytułu dotacji narca|izacje inwestycji zostaną wprowadzone do budzetu miasta z chwil4
podpisania stosownych umów. Planujemy pozyskać dotację:
- na budowę ronda w ulicy Mszczonowskiej i Białej oraz ulicy Batorego,
- na modęrnizai1ę oświetlenia ulicznego,
- na zakup wyposażenia Żłobka.
Dotacje te będą na poziomie 4 milionów złotych.
Wydatki budzetu miasta na rok 2014 to kwota 65 7 03 tys. zt , z tego wydatki bteŻące to 5 0 3 89tys.
złotych tj. na poziomie I03Yo wydatków budzetu w 2013 roku.
Mając na uwadze te kwoty widzimy, że standard usług Świadczonychprzez Miasto oraz jednostki
Organizacyjne pozostaje na niezmienionym wysokim poziomie jak dotychczas.
Planowane wydatki inwestycyjne to kwota ponad 15 milionów zŁotych, co daje wskaznik wydatków
inwestycyjnych do wydatków ogółem na wysokim poziomief3oń,
Planowany deficyt budzetu na etapie uchwały budzetowej to kwota 10,727 tys. złotych
Deficyt i spłaty kredytow ipoŻyczekzaciągniętych do końca 2013 roku planuje się pokryć kredytem
Bankowym tpoŻyczkami z NFoSiGW oraz WFOSiGW .

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos zgłosił wnioski w sprawie:
- czy w 2014 roku będzie rea|tzowane oświetlęnie ulicy Fredry,
- w ulicy Tomaszowskiej od orzeszkowej do Metalbudu nalezy obnizyć, krawęzniki przy
chodnikach dla wózków inwalidzkich jak i wózków dla dzieci,

- wykonanie nawierzchni w ulicy Żmichowskiej, Konopnickiej i Tuwima.

Burmistrz Miasta odpowiadając poinformował', ie oŚwietlenie w ulicy Fredry będzie wykonane
w 2014 roku, natomiast wykonanie ulicy Tuwima za|eŻy od porozumienia mieszkańców w tej
sprawie, chodzi o kompromis dotyczący,,poziomu w ulicy''.
Chodnik w ulicy Tomaszowskiej jest do analizy i wykonania w 2014 roku.

Radny Piotr Kwaśniak zabierając głos zapytał w sprawach:
- czy w 2014 roku jest przewidziana dopłata do wody dla mieszkańców i w jakiej kwocie'
- bezpłatnego internetu w placówkach oświatolvych min. MDK i Kryta pływalni dla osób
korzystających z tych obiektów.

Skarbnik Miasta odpowiadając : dopłata do wody w 20|4 roku jest przewidziana w wysokości
700 tvs. złotvch.



Burmistrz Miasta odpowiadając:
- nie mamy zarrnarurezygnowac z dopłat do wody
zap|sana kwota 700 tys zŁotych,

dla mieszkńców miasta,f.Łbudzeni/est \. /

- w sprawie bezpłatnego Intemetu w placówkach oświatolvych to sprawa do dyskusji' Spraw
jest analizowana, nie ma sygnałów od mieszkańców w sprawie braku dostępu do Internetu,
będziemy wracać do tej Sprawy i analizować,,

Radna Sylwia Skóra zabierając głos zwróciła uwagę, że proponowany budzet na20|4
rok
jest dobry, mimo żze duŻo proponowanych pozycji się w nim się nie zna|azto. Radna zaproponowała
aby szukać oszczędności na przykład na oświetleniu ulic, gdzie przewidziana kwota to 600 tys.
złotych, czy na utrzymaniu psów w schroniskach, gdzie przewidziarta kwota 100 tys. zł'otych.
Dodała, że psy są wazne' ale jakość nawierzchni ulic tez jest wazna, a duŻo ulic wymaga nowej
nawierzchni.

Burmistrz Miasta odpowiadając potwierdził sugestie przedmówcy, Że nalezy szukać oszczędności
t cały czas jest to analizowane. W sprawie oświetlenie przy wprowadzeniu programu ,' SoWA''
przewidziarla w budzecie kwota 600 tys' złotychmoŻe ulec zmniejszeniu do 450 tys. złotych.
W sprawie utrzymania psów cały czas nad tym pracujemy' jest decyzja w sprawie pięciu psów
oddanych do adopcji co zmniejszy juŻkoszty przewidziane w budzecie.

Radny Wojciech Kuba zabierając głos powiedział:
Dwa Kluby radnych,, obywatelska Inicjatywa Samorządowa'' i ,, Rawska Inicjatywa Samorządowa',
zgłosiły do budżetu naf}I4 rok swoje propozycje z których nięwiele zostało uwzględnione.
Jako świadomi mieszkańcy tego miasta zdajemy sobie sprawę, Że są sprawy wazniejsze, które
wymagają rea|izacji w tym roku budżetowym min. trzy waŻne inwestycje :
- budowa węzłakomunikacyjnego przy ulicy Mszczonowska,
- zmiana oświetlenia ulic,
. dokończenie budowy iłobka.
W budzecie na2014 rok zostało wpisane zadanie - opracowanie dokumentacji na utworzenie
Warsztatów Terapii Zaj ęciow ej dl a niepełno sprawnych.
Po analizie przedłozonego projektu budżetu obydwa Kluby popierają budzet na2014 rok'

Następnie przewodniczący Komisj i przedkładali opinie Komisj i.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła Anna MĘnarczyk -
przewodni cząca komisj i.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowaŁapozytywnie przedłoŻony projekt budzetu
na2014 rok. Komisja głosowała jednogłośnie.

Rad n a B arb ara G rzyw aczews ka zabter a1ąc gło s powie działa:
Budzet Miasta na20|4 rok w zakresie objętym opinią Komisji Komunalnej jest przygotowany
w stopniu bardzo zadawa|ającym.
Wydatki na zadania Gospodarki Komunalnej obejmują ponad 6 600 tys. złotych. Jest to
kwota o 3 600 tys. złotych wyŻszaniŻw budzecie uchwalonym na 2013 rok.
Główna pozycję wydatków inwestycyjnych jest zadante zw|ązane zmodernizacją oświetlenia
ulicznego naszego miasta - środki na ten cel to blisko 3 miliony złoĘch'
Kolejnym działęm budzetu podległym Komisji Komunalnej jest dział 600- transport i łączność.



Planowane wydatki w tym dzialę na inwestycje drogowe to kwota ponad 8 milionów złotych,
gdzie szczególnie c|eszy członków komisji, ale myślę' ze wszystkich radnych.
Mamy ogromną nadzieję , ze w btezącym roku uda się rozwtązać problem komunikacyjny z
rondem przy sbzyŻowaniu ulic Mszczonowskiej i Białej, co pomoze mieszkańcom osiedla
Zamkowa Wola.

opinię Komisj i Komunalnej przedstawiła Barba r a Grryw aczewska
komisji.
Komisja Komunalna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Projekt
zo stał przyj ęty j edno gło śnie'

_ przewodnicząca

uchwały budzetowej

Radny Leszek Górecki zabierĄąc głos powiedział:
Rok 2014 jest kolejnym rokiem budzetowym w którym wydatki na oświatę i wychowanie jak
równieŹ opiekę na d dziecmi do lat trzęch stanowią ponad 27 mt|ionow złotych, co daje 40%o
kwoty wszystkich wydatków planowanychnaZ)I4 rok. Kolejne inwestycje planowane w
obiektach oświatowych poprawiąznacznie warunki pracy dzieciom i nauczycielom.
w 2014 roku planuje się wykonaó dokumentację budowy szatni w Szkole podstawowej Nr 2
ostatniej placówce, która nie ma jeszcze funkcjonalnej i estetycznej szatni.
Planuje się równiez wykonanie rozbudowy Przedszkola Nr 1, które jako ostatnie zprzedszkolt
miejskich uzyska warunki do pracy w najwyŻszym standardzie.Przebudowa i modernizacja
biblioteki.
Rok 2014 to będzie rok w którym miasto odda do uzytku nowy wielofunkcyjny obiekt żłobka
miejskiego. Jedyny nowy obiekt Żł'obkabudowany w wojewódńwie łódzkim. Wszystkie te i inne
dział.anta Spoza zakresu komisji oświaty, zdrowia ujęte w budzecie na2014 rok bardzo cieszq.

opinię Komisji oświaĘ przedstawił Leszek Górecki _ przewodniczący Komisji.
Komisja oświaty zaopiniowałapozytywnie ptzedłoŻony projekt budzetu na20l4 rok'
Proj ekt uchwały budzetowej w głosowaniu został przyjęty j ednogłośnie.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla _ przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu zaopiniowała poz1tywnie projekt budzetu. Na uwagę zasługuje wzrost wydatkow.
w 2014 roku to kwota 65,7 m|n. złotych, w 20113 roku była to kwota 64,J m|n' zł'otych.
Planowane inwestycje, dokończenie budowy Żłobka, budowa węzł.a komunikacyjnego (ronda) przy
ulicy Mszczonowskiej' modernizacja oświetlenia ulicznego to waŻniejsze inwestycje zaplanowane
w tym roku' Realizujemy równteŻ inwestycje związane Zpoprawąbazy ośwtatowej. Planowana
kwota 15 mln. zł'otychnazadanta inwestycyjne świadczy,Żebudiet zasługuje na aprobatę

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska zabierając głos podkreŚliła, że jest to ostatni
budzet uchwalany w tej kadencji. PodkreśIIł.a, Żejest to bardzo dobry budzet, który stawia na celu
poprawę warunków bytowych mieszkańcom, estetykę miasta oruZpoprawę bazy już istniejącej.
Jest to budzet zarówno dynamiczny j ak i prognostyc zny, który ma na celu rea|lzację zadan, które
s4już zapisanejakizadandorea|izacjinaprzyszłość.Jesttobudzet,którywskazujekierunki
dział.ania dla kolejnych kadencji . Zapisana kwota 15 mln zŁotych na inwestycje świadczy jak
dynamiczny jest ten budzet.

Innych wniosków nie było.



Przewodnicząca Rady Miasta GrażynaDębska przedstawiłatrzy uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej:
-uchwała nr11111612014 Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzizdnta
10 stycznia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budzetu Miasta Rawa Mazowiecka
nafj l{ rck,
-uchwała III1I7 /2014 Składu Orzekąącego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi z dnia
10 stycznia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego Miasta Rawa Mazowiecka,
-uchwała III1I8l20I4 Składu Orzekąącego Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi z dnta
10 stycznia 2014 rokuw sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wielóletniej prognozy
finansowej Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Rawa Mazowieckana}ol| r.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu został'aprzyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Burmistrz Eugeniusz Góraj podziękował radnym za głosowanie zaprzyjęciem uchwały
budzetowej , Zrea|tzowaliśmy razem juŻ 10 budzetów a ten jest 11. ro aa1ó doświadczenie
w realizacji budzetu. Z tego doświadczenia na pewno nie będzie wynikaó rutyna.
Burmistrz podziękował za aktywn4 współpracę wszystkich radnycń na posiełzeniach komisji'
Propozycje radnych, ktorzy maj4 częsty kontakt zmteszkancami powo dują, ze przyjęty budzet
jest nakierowany na potrzeby naszych mieszkańców' choć oczywiście nie uwzgiędnia wszystkich
postulatów. Kolejno padały stwierdzenta, ie przyjęty budzet jest dobry. Będę zadowolony jeśłi
uda się nam kaŻdęgo miesiąc a ten przyjęty budŻet zmientaĆ, na plus, ; ósti uęazie p.'yby-ałó po
stronie przychodów i ubywało po stronie wydatków'

Ad 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognory Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata
2014-20|7 i kwoĘ długu.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziała m.in':
Projekt budzetu miasta Rawa Mazowieckana2O74 zakład,aprognozowane dochody ogółem w
kwocie 54.976'405 zł. w tym dochody bieżzące w wysokoś ci 52'283.4O5 zł., i dochodńaj4tkowe
w kwocie 2'643.000 zł.
Planowane wydatki budzetu w 2014 roku to kwota 65.7O3.405 zŁ. ztego wydatki bieŻące
50.389.405 zł' i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 15,3I4.00O zł.
W budzecie na2074 rok prognozuje się deficy.t w wysokoś ci I0J27,0OO zł., który planuje się
pokryć przychodami pochodz4cymi z kredytów i poŻyczek.
Planuje się przychody budzetu miasta w wysokoś ci 12'527 .OOO zł.., na który składaj4 się planowane
do zaciągnięcia kredyty ipoiyczki. Projekt budzetu miasta na2OI4 rok został przygotowany
zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych' Została zachołanarównowaga
budzetu oraz zasada, według której wydatki bieiące budżetu nie mogą przekraczac kwoty
dochodów biezących planowanych na dany rok budzetowy.
W zakresie prognozowanych dochodów budzetu miasta na|ata 2014 inastępne przyjęto w 2015
roku w porównaniu z rokiem poprzednim dynamikę dochodów bieŻącychbudzetu na poziomie
I04 % w stosunku do roku bazowego ( prognozowany wzlost dochodów dotyczy zwiększonych
wpływów z podatku od nieruchomości, wpływów ztytuŁuwa|oryzacji opłat zauŻytkowanie-



wieczyste gruntÓw' wzrost subwencji oświatowej w zwiqzkuzprzyjęciem do szkół dzięcl -

,,sześciolatków'' oraz dochodów zPIT i CIT). od roku 2015 przyjęto prognozowane dochody
bteŻące na stałym poziomie tj. w wysokości 54.000.000 zł.
Prognozowane dochody majątkowe po roku 2015 są to dochody planowane do uzyskaniaze
sprzedazy sktadników majątkowych ztego w 2015 roku - kwota 1.000.000 zł'., a w latach 2016-
2030 w ku;zdym roku po 500.000 zł. Miasto Rawa Mazowiecka dysponuje nadal szeroką i ciekawq
ofertą inwestycyjną w zakresie nieruchomośct przeznaczonych na cele inwestycyjne.
Wydatki bieŻąc w przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2015 | następnych
przyjęto na stałym poziomie 49.900.000 zł.. Prognozuje się uzyskać ten poziom wydatków
biezących poprzez ograniczenie wydatków na wynagrodzenia w dziale oświata i wychowanie
m.in.na skutek zmniejszenia ilości oddziałów zerowych w szkołach podstawowych i włączenie
tych dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych.
WtąŻe się to z ograniczeniem liczby etatów obsługi w oddziałach zerowych tj. stanowisk tzw.
,,woŹnych oddziałowych'' w ilości 10 etatów łącznie we wszystkich trzech szkołach
podstawowych. W bteŻącym roku dokonano szczęgółowej ana|tzy obsady etatowej we wszystkich
placówkach oświatowych podległych miastu. Łącznte działanta te przyniosą Znacznę
oszczędności dla budzetu, gdyikosztjednego etatu rocznie to kwota ok.40.000 zł.

*, Prognozuje się uzyskanie oszczędnoŚci w wydatkach bież4cych w gospodarce komunalnej
poprzez wymianę na energooszczędne oświetlenia ulicznego miasta.
W oparciu o sporządzony na zlecenie Urzędu Miasta audyt energetyczny do projektu modernizacji
oświetlenia ulicznego projekt ten przyniesie oszczędności na zuŻyciu energii o kwotę ok.150.000
ztotych rocznie.
Ponadto prognozuje się uzyskanie oszczędności w wydatkach bieŻących na ogrzewanie obiektów
miejskich w zwlązkuzptzęprowadzoną do końca 2013 roku termomoderntzacj4 wszystkich
budynkow zajmowanych na działalność miej skich placówek oświatowych.
Szacuje się uzyskanie ztego tfułu oszczędności na poziomię 15 % dotychczas ponoszonych
kosztów na ich ogrzewanie'
W zakresie wydatków bteŻących na poręczeniazabezpieczono odpowiednie Środki w zwiqzku
zporęczęntęmprzezmiasto pozyczkiw Wojewodzkim Funduszu ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi dla Spółki RAWIK Rawskie Wodociągi i Kana|tzacja, pozyczki na
finansowanie prowadzon€1przez spółkę inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki
wodno- ściekowej realizowanej przy udzia|e środków zUn1i Europejskiej tj. funduszu spójności.
Poręczenie obejmuje Iata2013-2029 orazporęczenie udzielone ptzez Miasto Rawa Mazowiecka

\ł> Spółce miejskiej Rawskie TBS _ kredytu inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego.
W zakresie poręczenia narzez WFOSiGW w Łodzi planuje się następujące kwoty: rok 2015 -
kwota 480.000 il, w latach 2016-2028 kwota po 830.000 zł.. w każdym roku, w f029 - kwota
730.000 zŁ.
Poręczenie narzecz BGK w Warszawie obowiązuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne: W
latach 2015.2023 to kwoty od 84.I93 Zł. do98'645,44 ,aod2024 do 2038 stanowió będ4
obciążenie od 100.619 zł. do |30.162 zt'rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 55,432,7I zł.
Prognozowane kwoty wydatków narea|tzację inwestycji miejskich (środki własne budzetu
miasta) w latach 2015 - 2030 ksńałtują się w wartościach od. 4,2 mt|iona zł'otych do 2.|
miliona rocznie.
Prognoza miasta Rawa Mazowieckazakłada od 2015 roku dodatni wynik budzetu tj. nadwyżki
budzetowej oraznadwyzki operacyjnej. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na prognozowanym w
WPF poziomie pozwoli na spełnienie wymogów ustawowych zawartych w art. 243 ustawy o
finansach publicznych.
Realizacja wielkości zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej gwarantuje utrzymanie
stabilności i płynności finansowej orazprzestrzeganie prawa określonego w ustawie o finansach
publicznych.



. /  r r  r  r. w kaŻdym roku prognozy od 2015 roku nadwyżka budżetowa będzie przeznaczonana spłaty
kredytów I poŻy czek zaciągnięty ch przez Miasto.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie projekt uchwały dotyczący uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowieckanalata
2013-2040.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowan iu została przyjęta jedno głośnie. Głosowało 1 4 radnych.

Ad 6. Zmiana uchwaĘ określającej wysokość opłat zakorzystanie zwychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury i Sportu.
Powiedziała m.in.
Zgodnte z ustawą o systemie oświaty przedszkolaprowadząbezpłatne nauczanie w zakresie rea|izacjt
wychowantaprzedszkolnego w czasie nie krótszymniŻ 5 godzin dziennie. Ustalenie bezpłatnego
czasu nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenie wysokości opłaty Za czas prze|<raczający czas
bezpłatnego nauczania, wychowaniai opieki, atakŻe zasady całkowitego lub częściowego zwolnienia
z optat,jest zadaniem własnym gminy.
Intencją uchwały nr XXXIII1247l|3 podjętej 18 grudnia 20I3r. w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszko|ach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka było częściowe lub całkowite
zwolnienie z opłaty zaptzedszkole stosując zasadę, Że:
- im więcej dzieci zrodziny uczęszcza do przedszkola opłata' któr4 wnosi rodzic (opiekun

prawny) zakaŻde następne dziecko jestniŻsza
. tmntiszy jest dochód na osobę w rodzinie istnieje mozliwość całkowitego lub częściowego

zwolnienia z opt.at wnoszonychprzez rodziców (opiekunow prawnych).

Na podstawie przedkładanej uchwały Burmistrz Miasta upoważni dyrektorów przedszkoli miejskich
w Rawie Mazowieckiej do stosowania ulg w swoich placówkach.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wysokość opł.atzakorzystante z
wychowan ia pr zedszko lne go w publi czn y ch pr ze dszko lach.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały
wsprawie nauchwały określającej wysokość opł'atzakorzystanie zwychowaniaprzedszkolnego
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w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto
Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy międry sesjami.

Informacj ę przedstawił Burmistrz Eu geniusz Góraj.
Powiedział m.in.
Informacja zawiera okres od 19 grudnia 2013 r. do 15 stycznia 2014r.
W tym okresie Burmistrz Miasta przebyu,ał.5 dni na urlopie wypoczynkowym.
W tym okresie w kaidą środę przyjętych zostało 18 interesantów'
Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne _ przydział lub zamiana, zmiana planu
zagospodarowania przestrzenrtego' poprawa oświetlenia, podział' działki, nawierzchnia ulic,
pomoc w sprawie pracy przy zatrudnieniu w Żłobku, pomoc społeczna.
W tym okresie uczestniczyłem w:
- spotkaniu z V-cemarszałkiem Województwa Dariuszem Klimczakiem,
- spotkaniu z Dyrektorem WTOS.
- z Prezęsem Zal<ł'adu Gospodarki odpadami,
- spotkaniu -radabudowy Złobka 2razy,
- w spotkantach zprzedsiębiorcami ( m'in. LOGIS ,ZEC, TABO, MIRBUB, ZGo AQUARIUM,)

Rada Miast a przyjęł'a do wiadomości przedłozone sprawozdanie.

Ad 8. Interpelacj e, zapytania.

Radny Sławomir Stefaniak zgłoslł' wniosek w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów.
Powołanie Rady Seniorów pozwo|iwłączyć emerytów w Życie społeczne miasta, a tym
samym pozwoli zaspokoić ich potrzeby t rozwiązywaó problemy osób starszych.

Radny Piotr Kwaśniak zabietając głos Zaproponował. aby przy wysyłaniu dla mieszkańców
decyzji o podatku od nieruchomości załączyc informację o okręgach wyborczych. Zmtana
uchwały o okręgach wyborczych nie jest wielu mieszkańcomZnana,

Radna Mał.gorzata Rudniak zabierając gł.os zap7Ąała czy już jest rozwuązany temat w sprawie
Firmy ochraniarskiĄ z Dni Rawy.
Burmistrz Miasta odpowiadając stwierdził, że według jego wiedzy spraw jest w toku.

Na tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta GtaŻyna Dębska ogłosiła zakohczente obrad
XXXN Sesji Rady Miasta.
Sesja trwał a od godz. 14oo do 1700 .

!  I  ; - { ,  , ! r i


