
PRoToKoŁ
z obrad XXXVI Sesji VI kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 16 kwietnia 2014r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w Sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Z-caBurmistrza, Skarbnik Miasta, Kierownicy jednostek
or gantzacy jnych M i ast a or az zapr o szeni prze d stawi c i e 1 e o r g an izacji.

obrady XXXVI Sesji otworzyłaPtzewodnicząca Rady Miasta GraŻyna Dębska.

Powitała Zaproszonych goŚci, publicznośc orazradnych ptzybyŁych na Sesję.

Następnie na podstawie listy obecnoŚci stwierdziła prawomocność obrad.
Obecnych 14 radnych.

Nieobecni radni usprawiedliwieni :
1. Anna Młynarczyk

Kolejno przedstawiła proponowany porządek obrad.
Zwroc1ła się z pytaniem czy są uwagi do przedłoŻonego porządku obrad.

Burmistrza Miasta Eugeniusz Góraj zwroc1ł się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu w sprawie utworzenie ŻłobkaMiejskiego zoddziałami Integracyjnymi, dla
którego organem prowadzącym jest gmina Rawa Mazowiecka otaz nadanie mu statutu.

PrzewodniczącaRady poddała pod głosowanie wniosek BurmistrzaMiasta o wprowadzeniu do porządku
obrad dodatkowego punktu.
Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. GłosowaŁo 14 radnych.

Przewo dnic ząca Rady po ddała po d gło sow anie por ządek obrad.

Porz4dek obrad w głosowaniu został Wzyjętyjednogłośnie (głosowało 14 radnych)
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. P rzyjęcie porządku obrad.
3.Pruyjęcie protokołu zobradXXXV Sesji Rady Miasta.
4. Ustalenie wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
5. Zmiana Budzetu Miasta Rawa Mazowieckana20l4r.
6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka

naIata2014-2017 i kwoty długu.
7 . Zaciągniecie kredytu na realizację inwestycji pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego

w Rawie Mazowieckiej".
8. Zaciągniecie kredytu narea|izację inwesĘcji pn' ,,Zmiana układu komunikacyjnego wokół

osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej".
9. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych d|azakładu budżetowego.

I



l0. Przyjęcie Programu osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzięci
i młodziezy na lata 2014-2020.

1 1. ocena zasobów pomocy społecznej wraz Ze sprawozdanlęm z działalności Miejskiego
ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowięckiej zarok2013.

72. Zmlana uchwały w sprawie podjęcia działan zmierzających do polepszenia warunków
życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

13. Sprawozdante zrealizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowieckaz organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o dział'a|ności pożytku publicznego i o wolontariacię za 2073 rok.

l4' Utworzenie Żłobka Miejskiego zoddziałami Integracyjnymi, dla którego olganem prowadzącym
jest gmina Rawa Mazowiecka oraz nadanie mu statutu.

l 5 ' InformaĄa o zawartych umowach cywilno-prawnych w I kwartale 2014 roku.
16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
1 7 . Interpelacje, zapytania.
|8. Zakończenie obrad.

Ad 3. Prryjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad XXXV Sesji Rady Miasta zostałprzyjętyjednogłośnie.
Głosowało 14 radnych.

Ad 4. Ustalenie wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedziała m.in.
W ustawie z dnia 4 marca2)I)r. o zmianie ustawy - Prawo wodne znowelizowano przepis art. 34a
ust l Prawa wodnego, nakładając na organy stanowiące gmin określenie w drodze uchwały, corocznie
do dnia 3l maja, vtykazu kąpielisk na terenie gminy.
Nowelizacja tej ustawy nałoŻyłanaotganizatora kąpielisk obowi4zekptzekazania do dnia
31 grudnia roku poprzedzĄącego sezon kąpielowy wniosku o umieszczenie kąpieliska w wykazie
k4pielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych' na którym planuje utworzyć kąpielisko.
W przewidzianym ustaw4 tęrminie taki wniosekzłoŻyt' Dyrektor ośrodka Spońu i Rekreacji w
Rawie Mazowieckiej. Wniosek był kompletny i spełniał wymogi określone w art. 34a ust 3
znowelizowanego Prawa wodnego.
Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Sezon kąpielowy ma trwaó od 20.06. 20I4r. do 31.08.2014r.

Dyskusji nie było.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska - przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu
k4pielisk na rok 2014 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
ustalenia wykazu kąpielisk na rok 2014 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treŚci uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu został.aptzyjęta jednogłośnie . Głosowało 14 radnych.



Ad 5. Zmiana Budżetu Miasta Rawa Mazowieckana20|4r.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedział m.in.
Do planu dochodów wprowadza się:
IlDziaL 600 - wprowadza się do planu dochodów budzetu miasta na20l4 rok dotację zbudŻętu państwa

w kwocie 1.583.852 zł. pfptzeznaczonąna dofinansowanie kosztów rea|tzacji inwestycji miejskiej tj.

Zmtany układu komunikacyjnego wokoł osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowięckiej z budową

ronda. Zadanie to zostało dofinansowane z dotacji w ramach rządowego proglamu budowy dróg
lokalnych z kwotą jak wyŻej.
flDział'7OO _wprowadza się do budzetu miasta dotację z WFOSiGW w Łodzi w kwocie 20.400 zł' na

dofinansowanie prac inwestycyjnych polegających na zakonczeniu termomodernizacji budynku
wielorodzinnego przy ul.Warszawskiej 2.

3lDztaŁ 801 - wprowadza się do budzetu miasta dotację zbldŻetu Unii Europejskiej w kwocie
41.000 zł.. planowaną do pozyskania ztytułu dofinansowanta zadan inwestycyjnych prowadzonych
przezMiasto Rawa Mazowiecka a Zwlqzanych zpoptawąbazy oświatowej obiektow miejskich.
Zł.oiyliśmy w br. ostatni końcowy wniosek o płatność środków na wsparcie f,tnansowę zadan
prowadzonych w obiektach oświatowych.
4l Dział 852 - wprowadza się do budzetu środki pochodzące zwpłat zwrotów zasiłków pobranych

niezasadnie przezpodopiecznych MOPS w kwocie ].500 zł.
5lDział 900- wprowadza się do planu dochodów budzetu miasta dotację w kwocie I'261.679 zł'.
planowaną do pozyskania z NFoS w warszawie na dofinansowanie zadanta dotyczącego
modernizacji oŚwietlenia ulicznego naszego miasta.

Zmiany w planie wydatków obejmują:
IlDział 600 - zwtększa się planowane wydatki na remonty iutrzymanie drog miejskich w

kwocie 300.000 zł. zwtększenie wydatków o kwotę jak wyżej pozwalana ustalenie planu
wydatkow nate zadania w br. na poziomie wykonania roku ubiegłego.
2l Dział 700 - Gospodarka gruntami - dokonuje się zwiększenia
o kwotę 50.000 zŁ. planowanych wydatków na zakup gruntów w zasoby komunalne orazna
wypłatę odszkodowaiza grunty zajęte pod drogi miejskie.
3l Dział758 - zwiększa się o kwotę 412,931 zł. wysokość rezerwy ogólnej budzetu na rok

bteŻqcy.
4lDział' 801 - zmniejszasię o kwotę 700.000 zł. wysokoŚó środków
własnych budzetu miasta na dziata|no ść bieŻącą p rzedszko li mi ej skich.
Zmniejszenie środkow własnych jest mozliwe poniewaz miasto nasze uzyskało Środki w tej

samej wysokości jako dotację celową zbudŻetupaństwa na dofinansowanie działalności
samorządowych przedszkoli.
5l Dział 852, rczdziały 85212,85214 - środki pochodzące z dochodów ztyt,ńu zwrotu zasiłkow
pobranych niezasadnie przeznacza się jednoczeŚnie na wydatki bieŻące,jako zwrot dotacji na

tzecz IJ tzędu Woj ewódzkiego w Łodzi.

6l dział 900 _ zmlanawydatkow w tym dzia|e dotyczy następującychzadań inwestycyjnych:

Rozdział' 90095 - Pozostał a dział'a|nośc'

1. Opracowanie koncepcji architektoniczno - przestrzennej rewitalizacji centrum miasta Rawa

Mazowiecka
Plan - 120.000,00 zt
Zuliększenie _ 200.000,00 zł
Plan po zmianach - 320.000,00 zł



Obecnie w ramach dotychczasowej kwoty zapisanej w budzecie zakontraktowano opracowanie
Lokalnego Planu Rewitalizacji dla miasta Rawa Mazowiecka, opracowanie koncepcjt wraz z
niezbędnymi załączntkami na rewia|tzację parku miejskiego orazprzygotowanie materiałów
niezbędnych do uruchomienia konkursu, który wyłoni pracownię projektową,ktoraprzedstawi
najlepszą (zdaniem sądu konkursowego) koncepcję architektoniczno - przestrzennąrcwitalizacji
centrum miasta Rawa Mazowięcka. Kwota zwiększenia środków na tym zadaniuprzeznaczona
zostanie na zorganizowanie konkursu, o którym mowa wyŻęj (wynagrodzenie przewodniczącego
sądu konkursowego' wynagrodzenia ekspertów, nagrody dla zwycięzców konkursu) otazna
opracowanie map do celów projektowych dla obszaru centrum miasta objętego rewtta|tzacją.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku miejskiego w Rawie
Mazowieckiej.
Plan - 0
Zwiększenie - 50.000,00 zł.
Plan po zmianach - 50.000'00 zł
Kolejnym krokiem po opracowaniu koncepcji rewita|izacji parku jest przystąpienie' w oparciu o nią,
do wykonania dokumentacji projektowej. W tym celu konieczne jest przygotowanie map do celów
projektowych terenu parku i wszystkich niezbędnych projektów technicznych i operatów
pozwa|ających uzyskaó pozwolenie na budowę (park jest obiektem zabytkowym i wszelkie prace tam
prowadzone poprzedzone muszą być uzyskaniem pozwolenia na budowę). oprócz tego zamówiona
dokumentacjazawterać musi niezbędne kosŹorysy i branżowe specyfikacje techniczne
W projekcie niniejszej uchwały dokonuje się równiez Zm|any w planie przychodów budzetu
miasta na2074 rok. W związkuzpozyskaniemprzez miasto dotacji celowych zbudŻętupaństwa
na budowę drog oraz dotacji z NFoS na modernizację oświetlenia zmniejsza się o kwotę
2.600.000 zł. wysokoŚć planowanych do zaciągnięcia kredytów i pozyczek w br.
Dokonuje się również Zm|any w treści uchwały budzetowej na 2014 rok:
- w $ 8 poprzez zmniejszenie limitu zobowiqzań ztytlilu zaciągniętych kredytow t poŻyczek,
- oraz w $ 18 uchwały budzetowej dokonuje się zmniejszeniao kwotę 2.600.000 zł wysokości

kredytów t poŻyczek planowanych do zaciągnięcia w br.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr lrla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu zaopiniowałapozytywnie proponowanqZm:'anę budzetu Miasta Rawa Mazowiecka
na2074r.

Wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmrany budzetu Miasta Rawa Mazowieck a na 20 I 4r.

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

Ad 6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata2014-2017
i kwoĘ długu.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedział m.in'

Proponuje się zmiany w WPF poprzez zmniejszenie kwoty planowanych przychodów budzetu
Miasta Rawa Mazowieckana}}I4 rok zmniejszaj4c wysokość planowanych do zaciqgntęcta
kredytów w związkuzpozyskaniem dotacji zevtnęttznych na rea|izację inwestycji miejskich tj.



budowy ronda i drogi przy ul.Mszczonowskiej i Białej oraz dotacji z NFOSiGW w Warszawtę na
modernizację oświetlenia ulicznego. W zmianie prognozy dokonuje się również zmntejszenia
wysokoŚci kwoty długu na koniec 2014 roku'
Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 201 4 roku muSZą byc zgodne z danymt
za-wartymt w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 20|4 w zakresie wyniku
budzetu i wielkości przychodów budzetu miasta.
Do planu przychodów budŹetu na2074 rok wprowadzasię zmniejszenie o kwotę 2.600'000 Zł.
wielkości planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w br.
Aktualnie po zmianie przychodów budzetu Miasta wysokość planowanego deficytu w roku 2014
wynosi 8.127'000 zł.W związkuze zmniejszeniem wysokoŚci planowanych przychodow ztytułu
kredytow t poŻyczek zmniejsza się o kwotę 2.600.000 zŁ. prognozowana kwota długu na koniec
2014 roku.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu zaopiniowałapoz1Ąywnie proponowanązmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Rawa Mazowiecka

Wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Graźryna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka

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

Ad 7. Zaciągniecie kredytu na realizację inwesĘcji pn. ,,Modernizacja oświetlenia ulicznego
w Rawie Mazowieckiej".

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedział m.in.
Postanawia się zacią.gnąc poŻyczkę długoterminową w wysokości do 1 '544.957 zł. w Narodowym
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie planowanego deficytu
budzetu Miasta Rawa Mazowieckaw 2014 roku, na rea|izację inwestycji pn.Modernizacja oświetlenia
ulicznego w Rawie Mazowieckiej w dziale 900,rozdziale 90095.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie proponowane zaciągniecie kredytu narea|tzację inwestycji
pn. ''Moderntzacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej''.

Wniosków nie było.

Przewodnicząc^ Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treŚć projektu uchwały w sprawie
I zaciągnięcia kredytu narcalizację inwestycji pn. ,,Modemizacja oświetlenia ulicznego w Rawie
I Mazowieckiej".
I
I
l Uwag do treści uchwały nie było.
I Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.
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Ad 8. Zaciągniecie kredytu na realizację inwestycji pn. ,, Zmiana układu komunikacyjnego wokół
osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej".

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedział m.in.
Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości do 3.000 '000 zł na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Miasta Rawa Mazowięckaw 2014 roku, na zadanie inwestycyjne
pn. ,,Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej''
obejmującego rozbudowę ulicy Mszczonowskiej od ulicy Kazim|erza Wielkiego do kolejki
wąskotorowej z budową ronda na skrzyiowaniu z ulicąBiałą. oraz budowę ulicy Stefana Batorego
wraz z przebudową skrzyŻowania z ulicą Kazimierza Więlkiego w Rawie Mazowieckiej.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla _ przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu zaopiniowałapozytywnie proponowane zaciągniecie kredytu narea|tzację inwestycji
pn.,,Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawię Mazowieckiej,'.

Wniosków nie było'

Przewodnicząc^ Rady Miasta Graźryna Dębska przedstawiła treŚó projektu uchwały w sprawie
zaci4gnięcia kredytu narealizację inwestycji pn. ,, Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla
Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej".

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

Ad 9. Zmiana uchwaĘ w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu
budżetowego.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedział m.in.
Zmianauchwały okreŚlającej stawki dotacji przedmiotowej dla oSiR dotyczy zmiany w zapisie
w $ 1, w której to zmianie w punktach określających wysokość stawki dla kazdego przedmiotu
dotowania wykreśla się słowo ,,do', 'a pozostawia się stawki określone ,, w wysokości ,, kwot
zapi sanych dIa p o szczegó lnych zakre sów dzi ałalno ś ci obj ętych dotacj 4.
Zmianata jest wynikiem konsultacji w RIo wŁodzioddział Zamiejscowy w Skierniewicach,
gdzie zostałaprzesł.ana uchwała zasadntcza z sesji z dnta 05 marca 2014 r.

Ustala się stawki dotacji przedmiotovvych w f0I4 roku dla ośrodka Sportu i Rekreacji im.
Haliny Konopackiej w Rawie MazowiecktĄ zwanego dalej ',ośrodkiem'' obejmuj4cych dopłaty
w wysokości:

1 ) 22,66 zł. miesięcznie do kosztów utrzymania 1 ha powierzchnl' zalewu zbiornika wodnego
DOLNA obejmującej powierzchnię lustra wodnego wraz Zprzy|egłym terenem;

2) 3O,7O zł. miesięcznie do kosfów utrzymania 1 m 2 powierzchni uzytkowej hali sporlowej
przy uI. Tatar 7 A wykorzystywanej na świadczenie usług w zakresie szkolenia sportowego i
rekreacji;

3) 2,2O zt, miesięcznie do kosztów utrzymania 1 m 2 powierzchni użytkowej boisk stadionu
miej skiego wraz terenem przy|egłym, wykorzystywanych na świad czenle usług w zakresie
szkolenia sportowego i rekreacji,



- Zgodnie z kalkulacją stawek dotacji przedmiotowej określonąw zał'ączniku do niniejszej
uchwały'''

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie proponowaną zmianę uchwały w sprawie ustalenia stawek
dotacj i przedmi o tovYych d|a zakładu budzeto we g o .

Wniosków nie było.

Przewodnicząc^ Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotolvych d|azakładu budzetowego'

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została ptzyjęta jednogłoŚnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 10. Przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie doĄ.wiania
dzieci i młodzieżv na lata 20|4-2020.

Temat referowała Dyrektor Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Zimecka.
Powiedziała m.in.

Do końca f0l3r obowiązywały przepisy umozliwiające udzielenie pomocy w postaci posiłku dla
dziecka lub ucznia w sytuacji zgłoszenia takiej potrzeby odpowiednio przez dyrektora szkoły lub
przedszkola właściwemu ośrodkowi pomocy społecznej.
objęcie tą formą pomocy dzięcka lub ucznia następowało bęz konieczności wydawania decyzji
administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny dziecka lub ucznia w drodze rodzinnego
wywiadu środowiskowego'
Uchwałą Rady Ministrów ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin w
zakresie dozywiania ',Pomoc państwa w zakresie dozywiania,, na|ataz)I4 _2020, Na mocy
ww aktu, obowiązującego od 1 stycznia 20I4r zmianie uległy zasady w oparciu o które, istniała
mozliwośó objęcia dożywianiem dziecka na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola.
Możliwość taką, Ustawodawca przewidział' dopiero po opracowaniu i przyjęciu ptzez gminę
odpowiedniego programu osłonowego' W dniu 5 marca 2014 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie
dozywiania dzięci i mt.odzieiy na|ataz)I4 _ 20f0. W stosuŃu do tej uchwały Wojewoda Łódzki
wszcz4ł postępowanie w celu kontroli jej legalności' W ocenie tego organu podjęta uchwała jest
aktem prawa miejscowego ' który powinien być ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego ' a jej wejście w Życie moŻe nastąpić najwczeŚniej po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poniewaz podjęta w dniu 5 marca 2014 roku uchwała w sprawie przyjęcia Programu osłonowego
Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dozywianta dzieci t mł.odzieiy na|ata 2014 _ 2020 zawtęra
zapis , iŻwchodzi ona z dniem podjęcia zachodzi koniecznośc zmtany tego zapisu. Przedłoiony
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie
dozywiania dzięci i mŁodzieŻy na|ata2014 _ 2020 zawiera juŻ prawidłowy zapts dotyczqcy publikacji
tej uchwały i daty jej wejścia w Życie.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki - przewodniczący Komisji.
Komisja oświaty zaopiniowała pozytywnieprzedł'oŻony projekt Programu osłonowego Miasta Rawa
Mazowiecka w zakresie doŹywianta dzięci t mł'odzieŻy na|ata2014-2020.

Innych wniosków nie było.



Przewodnicząca Rady Miasta Grażryna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Programu osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dozywiania dzieci
i młodzieŻy na lata 2014-2020.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu zo stat'a przy jęta jedno głośnie. Gło sowało 1 4 radnych.

Ad 11. Ocena zasobów pomocy społecznej wra;zze sprawozdaniem z działalnoŚci Miejskiego
Ośrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2013.

Temat referowała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Zimecka.
Powiedziała m.in.
ocena zasobów pomocy społecznej dokonywana jest w oparciu o anaIizę lokalnej sytuacji
społecznej i demograftcznej. W szczególności obejmuje zespół zasobów instytucjonalnych'
organtzacyjnych, a takze nakładów finansowych i zbiorczę zestawienie osób i rodzin
korzystającychz pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.
Do sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej wykorzystane są zestawienia danych
pochodzących z kilku obszarów funkcjonowania obejmuj4cych ana|izę lokalnej sytuacji
społecznej i demograftcznej, infrastruktury, kadry, nakładów finansowych, pochodzących z
zelvnętrznychŹródeł. statystycznych (głównie systemu SAC - Statystycznej Aplikacji Centralnej)
otaz opraaowań i danych własnych Miejskiego oŚrodka Pomocy Społecznej'
Miejski ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy_ miasto Rawa
Mazowiecka wykonujący zadanta określone w:
- ustawie o pomocy społecznej,
- ustawie o świadczeniach rodzinnych,
. ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawie o przeciwdziałaniuprzemocy w rodzinie,
- ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawie o świadczęniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Środków publicznych.
ośrodek działa w strukturze działow i stanowisk pracy, które realizują kompleksowo zadania,
do wykonywania których zostały powołane. Struktura zasobów jednostki obejmuje:
- Dział Pomocy Środowiskowej'
- Dział' Usług opiekuńczych,
- Dział Swiadczeń'
- Dział Świadczeń Rodzinnych,
- DziaŁ Admini stracyj no- Ekon om|czny,
- Samodzielne, specjalistyczne stanowiska pracy tj radca prawny i psycholog.
W związku zkoniecznością wdrozentairealizacji nowych zadan wynikaj4cych z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pteczy zastępczej, od VI 2013r w MoPS zatrudniony został asystent rodziny,
W 2013 roku 3 pracownikow dziaŁu usług opiekunczych, dotychczas zatrudnionych na stanowiskach
opiekunek ukończyło specjalistyczne szkolenie uzyskując tytuł asystenta medycznego.
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników oŚrodka jest stałym elementem
wzmacn|a zasobu instytucjonalnego, celem doskonalenia jakości świadczonych usług społecznych.
Środki finansowe narealizację poszczególnych zadan orazutrzymanie infrastruktury i koszty
działa|ności jednostki pochodzą ze środków budzętu miasta oruz dotacji rządowych na reaIizację
zadan zleconych.
W 20l3r budzet ośrodka stanowił ogółem 7 ,7 m|n zł w tym 33Y, to środki budzetu miasta Rawa
Mazowi eck a, 67 oń . dotacj e na r ea|tzacj ę zadan zl econych.
ogółem w 2013r wydatki na zręa|tzowanie świadczeń objęły 7{ońbudŻętu,260ń środkow
stanowity koszty utrzymanta i obsługi jednostki organizacyjnej.



Rada Miasta poprzez aklamację przyję|a przedłożoną ocenę zasobów pomocy społecznej wrazze
sprawozdaniem z działalności Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
za rok2013.

Ad 12. Zmiana uchwaĘ w sprawie podjęcia działafizmierzających do polepszenia warunków
Ęciowych rodzin wielodzietnych zamieszkaĘch na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału OŚwiaty' Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziała m.in.
Zmtana uchwały zapęwn| większą dostępność do korzystaniazprzywilejow KARTY 3+ w obiektach
sportowych i kulturalnych dla osób niepełnosprawnych i młodzieŻy do 25 roku Życia.
Korekta terminu wydania karty jest zasadna ze wzg|ędu na dotychczasową praktykę związaną z
prowadzentem zadanta.
W uchwale Nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowieckaz dnta 9 listopada 20II r. w sprawie
podjęcia działan zmterzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych
zamteszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka wprowadza się następujące zmiany:
1) $ 1 otrzymuje brzmienię:
,, $ 1 Ilekroć w uchwale jest mowa o rodzinie wielodzietnej _ na|eŻy pIzez to rozumiec rodzinę
zamieszkałą na terenie Miasta Rawa Mazowiecka (takze wielodzietnąrodzinę zastępczą), składającą
się zrodziców (ednego rodzica) mających nautrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku
Życialub 25 roku Życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje lub bez ograniczenia wieku w
przypadku dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądŹ całkowitej
niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji',.
2 ) w $ 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,, 3. Karta DUŻEJ Rodziny 3 + będzie wydawana naczas określony odzłozęntawniosku do 30
wrzeŚnia, na wnioski złoŻone od lipca do grudnia karta będzie wydawanana czas określony do
30 września następnego roku''.

opinię Komisji oświaty przedstawil Leszek Górecki - przewodniczący Komisji.
Komisja oŚwiaty zaopiniowałapozytywnie przedłozony projekt zmiany uchwały w sprawie podjęcia
dział.an zmterzających do polepszenia warunków zyciowych rodzin wielodzietnych zamteszkałych na
terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zm:.any uchwały w sprawie podjęcia działańzmierzających do polepszenia warunków zyciowych
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 13. Sprawozdanie z realuacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z
organizacj ami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności poĘtku publicznego i o wolontariacie za 2013 rok.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Oświaty' Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziała m.in.
Ustawa z dnia24kwietnia2003 roku o działalności pozytku publicznego i wolontariacie nakłada
na organy administracji publicznej obowiązekrealtzacji zadan ze sfery publicznej we współpracy z
organizaĄamipozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymt działalność pozytku publicznego,
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o których mowa w art. 3 cytowanej ustawy. Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala corocznię
program współpracy z organizacjami pozaruądowymi, który określa obszary i zasady orazformy
współpracy oIazzaw|erawykazzadanpriorytetowych, stanowiących podstawę d|awł'adz Miasta
do dysponowania Środkami publicznymi,przeznaczonymlna dofinansowanie zadan publicznych,
pozostających we właściwości samorządu Miasta, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Miasto Rawa Mazowiecka w kazdym roku przeprcwadza konsultacje projektu programu współpracy.
Celem przeprowadzonych konsultacji było umozliwienie wszystkim zainteręsowanym włączenia się
do współtworzenia dokumentu, który regulował w 2013 roku współpracę Miasta Rawa Mazowiecka
ze Środowiskiem. Program współpracy Miasta Rawa Mazowieckaw 2013 roku z organizacjami
pozarządowymt oraz podmiotamtprowadzącymi działalność pozytku publicznego, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnta 24 kwietnia 2003 r. o dziaŁa|ności pozytku publicznego i o wolontariacie
zostałWzyjęty uchwałąNrXXII/I66112 Rady MiastaRawaMazowieckazdnia 28 listopada2012.r.
Zgodnie Z programem na20l3 rok współpraca Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozar ządowymi miała charakter :
- finansowy _ polegający na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania
konkursowe go wykonywały zadanta publiczne ;

. pozaftnansowy - oparty na współpracy mer1torycznej w zakresie realizowanych zadan
zawartych w Programie

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci powierzania wykonania zadanta
publicznego,wTM z udzieleniem dotacji na dofinansowanię jego realizacji.
Głównym trybem z|ecanta organizacjomrea|izacji zadan publicznych były otwarte konkursy ofert.
W ramach Programu Miasto Rawa Mazowieckaudzie|ał'o takze dotacji dla organizacji
pozarządowych, jako dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze
śro dko w zew nętr zny ch, a słuŻący ch r e a|tzai1t zadan pub l i c zn ych m i ast a.
Współpraca o charakterze pozaftnansowym polegała na udzielaniu wzajemnej pomocy w
zdobywaniu środków ze Źtodeł zewnętrznychnarea|lzację zadan publicznych miasta (Urzqd
Marszałkowski, Unia Europej ska, Fundusz Inicj atyw obywatelskich).
Wspolne dział.ania Zaowocowały formalnym i nieformalnym partnerstwem w projektach samorządu
oraz organ|zacjt pozarządowych' a takŻe w promowaniu wizerunku organizacjt pozarz4dowych.
W budzecie miasta narca|lzację zadan zaplanowano kwotę 937 000 zł.
Podmioty rea|izujące powyŻsze zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w
łącznej wysokoŚci 9I3 000 zł'
oŚwiata i wychowanię _ 45 000 zł
ochrona zdrowia _ 2I3 000 zł'
Pomoc społeczna - 98 000 zł
Kultura i ochrona dziędzictwa narodoweso _ l1 000 zł
Kultura ftzyczna - 570 000 zt.

Rada Miasta poprzez aklamację przyjęła sprawozdaniezrea|izacji programu współpracy
Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządołvymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalności pozytku pub|icznego i o
wolontariacie za 2013 rok.

Ad 1 4. Utworzeni e Żłobka Miejskiego z o ddziałami Integracyj nymi, dla którego organem
prowadzącym jest gmina Rawa Mazowieckl oraz nadanie mu statutu.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydzialu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziała m.in.
ŁódzkiUrząd Wojewódzki w Łodzi zawiadomit o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności
uchwały Nr XXXV/264II4 Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie utworzeniaŻł.obkaMiejskiego
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z oddział'ami Integracyjnymi, dla którego organem ptowadzącym jest gmina Rawa Mazowiecka oIaz
nadanie mu statutu. organ nadzorumazastrzeŻenia do zapisów dotyczących zwrotu kosztów ztyln*u
nieobecności dziecka w złobku.
W zwtązkuzpovryŻszym' stosując zasadę ekwiwalentnoŚci Świadczen,paragraf 8 statutuw/wuchwały
otrzymuj e nowe brzmienie.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki - przewodniczący Komisji.
Komisja oświaty zaopiniowała pozytywnie przedł.oiony projekt zmiany uchwały w sprawie utworzenie
ZłobkaMiejskiego zoddział'arrti Integracyjnymi' dla którego organem prowadzącym jest gmina Rawa
Mazowiecka oraz nadanie mu statutu.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
utworzenię ZŁobkaMiejskiego zoddziałami Integracyjnymi, dla ktorego organem prowadzącym
jest gmina Rawa Mazowiecka oraz nadanie mu statutu.

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

PrzewodniczącaRady Miasta GraŻyna Dębska ogłosiłal5 minut przerwy.
Po przerwie Rada Miasta liczy 13 radnych. obrady opuścił radny Włodzimierz Błędek.

Ad 15. Informacja o umowach cywilnychzawarĘchprzez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w I kwartale 2014r.

Informacja o umowach cywilno-prawnych zawartychprzez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta zaIkulartał.2014 roku .Sprawozdanie zawierał.o okres od 1 stycznta 2014 r.
do 31 marca 2014 r.
W tym okresie zostało zarejestrowanych 125 umów, z częgo:

- 2 w Przedszkolu Nr I
- 2 w Przedszkolu Nr 3
- 4 w Gimnazjum Nr 1
- 3 w Szkole Podstawowej Nr 1
- 1 w Szkole Podstawowej Nr 2
. 3 w Szkolę Podstawowej Nr 4
- 12 w Miejskim Domu Kultury,
- 20 w oŚrodku Sportu i Rekreacji,
- 3 w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej,
.2 w Miejskiej Bibliotecę Publicznej,
.2 w Muzeum Zięmtt Rawskiej,
-7I wUrzędzieMiasta

Rada przyj ęła przedłoione Sprawo zdania.

Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy międry sesjami.

Informację przedstawił Burmistrz Eugeniusz Góraj.
Powiedział m.in.
Informacja zawreraokres od 1 stycznia f0I4r. do 16 kwietnia 20I4r.
W tym okresie Burmistrz Miasta przebywał 12 dni na urlopie wypoczynkowym.
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W tym okresie w kaŻdą środę przyjętych zostało 54 intęresantów.
Problematykato: mieszkaniakomunalne lub socjalne_ptzydział lub zamianązmianaplanu
zagospodarowania przestrzenrtego' poprawa oświetlenia, podział dziaŁk| nawierzchnia ulic,
pomoc w sprawie pracy przy zatrudnieniu w Złobku, pomoc społeczna.
W tym okresie uczestniczyłem w:
- spotkaniu z V-cemarszałkiem Województwa Dariuszem Klimczakiem,
- spotkaniu z Dyrektorem WFOS,
- spotkaniu Stowarzyszenie BZURA,
- spotkaniu z Biskupem Zawitkowskim,
- spotkani Komisj i Regulacj i Cmęntarza Zydowskiego,
- cztery spotkania z wyborcami,
- spotkanie w sprawie projektu SOWA,
- z P rczesem Za|<ładu Gospodarki odpadami'
- spotkaniu _radabudowy Żłobka 2razy,
- w spotkaniach zprzedsiębiorcami ( m.in. LOGIS ,ZEC, TABO, MIRBUB' ZGo AQUARIUM')

Rada Mias ta ptzyj ęła do wiadomo ści przedłozone sprawozdanie.

Ad 17 . Interpelacje, zapytania.

Radny Stanisław Kabziński zabierając głos zgłosił następujące sprawy:
- zaniedbany teren na osiedlu 9-Maja ( pomiędzy domkami jednorodzinnymi a trasą szybkiego ruchu)

pozostawiony po budowie trasy,
- naprawa chodnika przy ulicy Gąsiorowskiego,
-bałagan przy ulicy opoczyńskiej - nie są zbierane śmieci,
- ustawić znak,,zakazwjazdu cięzarówek'' w ulicę Fredry na osiedlu Tatar.

Burmistrz Miasta odpowiadał na pytania radnego Stanisława Kabzińskiego:
- w sprawie ul. opoczyńskiej zwrócił' uwagę' iŻtęrenprzy ulicy opoczyńskiej jest w zarządzie
Starostwa Powiatowego i zawiadomi o tej sytuacji Starostwo Powiatowe,
- w sprawie ulicy Fredry nie ma możliwości zainstalowaniaznakubezzgody mieszkańców ulicy.

Radny Leszek Górecki zabierając głos apelował o kontrolę firm, którę dokonują wycinki drzew
na terenie miasta. Dokonana wycinka drzew w ulicy Przemysłowej budzi bardzo duŻę
wątpliwościi grozi uschnięciem drzew. Ponadto podczas koszenia żyłkowego trawy są
podcinane drzewka. Na to teŻna|eŻy zvttocić uwagę. Ten problem powtarza się kazdego roku'

Na tym punkcie Przewodnilząca Rady MiastaGraiyna Dębska ogłosiła zakonczenię obrad
XXXVI Sesji Rady Miasta

Sesja trwała od godz. 14oo do 16,o .
{rfizl:u/( )i -ii.lir,ilii r\

RADY |'llĄ\
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