
Protokol
z obrad IV Sesji VII kadencji Rady Miasta
Rawa Mazowiecka w dniu 27 stycznia 2015r.

Sesja Rady Miasta odbyla siy w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury.
Uczestniczylo 14 radnych.

Nieobecni radni usprawiedliwieni:
1. Rafal Miszczak

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

Obrady IV Sesji otworzyl Przewodniczllcy 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 III Sesji Rady Miasta.
4. Uchwalenie budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 r.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata

2015-2018 i kwoty dlugu.
6. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakladu budzetowego.
7. Okreslenie kryteriow naboru do samorz,!dowych przedszkoli na drugim etapie postypowania

rekrutacyjnego oraz dokumentow niezbydnych do potwierdzenia tych kryteriow.
8. Zmiana uchwaly w sprawie utworzenia Samorz,!dowego Stowarzyszenia Rozwoju

Ziemi Rawskiej
9. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata

2014-2017 z perspektyw,! na lata 2018-2021 wraz z prognoz,! oddzialywania na srodowisko.
10. Rozpatrzenie skargi na dzialalnosc Burmistrza Miasta.
11. Przedlozenie planu pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta na 2015 rok.
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta 0 jego pracy miydzy sesjami.
13. Interpelac j e, zapytania.
14. Zakonczenie obrad.



Protok61 z obrad III Sesji Rady Miasta zostal przyjyty jednoglosnie .
Glosowalo 14 radnych.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.:
Planowane dochody budZetu Miasta na 2015 rok to kwota 59.565.100 zl, kt6ra stanowi wzrost
w por6wnaniu z dochodami uzyskanymi w 2014 roku 0 4%
Wzrost planowanych dochod6w dotyczy dochod6w biezq.cych, gdzie dynamika wzrostu jest
na poziomie 108%. Wzrost dochod6w planowanych na 2015 r. w stosunku do wykonanych
w 2014 roku obejmuje zwiykszenie dochod6w z udzial6w:
- w podatku PIT 0 kwoty ponad 1,2 mln,
- wzrost dochod6w w podatku eIT - 122 tys. zl
- podatku od nieruchomosci 500 tys. zl
Planowane dochody majq.tkowe to dochody prognozowane do uzyskania ze sprzedazy mienia
komunalnego oraz dotacje na inwestycje z budZetu Unii Europejskiej.
Planowane wydatki budzetu miasta na 2015 rok to 60.805.300 zl, z tego wydatki biezq.ce to
52.472.000 zl i wydatki inwestycyjne 8.333.300 zl.
W wydatkach biezq.cych w por6wnaniu z wykonaniem roku poprzedniego mamy dynamiky
na poziomie 105,8% . Wzrost wydatk6w biezq.cych nastypuje w pozycjach utrzymania
zlobka - 1mln zl,.
W uchwale budzetowej planuje siy deficyt w kwocie 1.240.200 zl, kt6rego zr6dlem pokrycia
kredyt bankowy.
W 2015 roku planuje siy uzyskac nadwyzky operacyjnq. w wysokosci 4.324.224 zl tj. 0 ponad
1,5 mln zl. wyzsze niz w roku 2014 r.

W dyskusji glos zabierali:
- radna Grazyna D~bska zglosila wniosek iz ustawienie w miescie 15 slup6w ogloszeniowych za

kwoty 60 tys zl to stanowczo za duzo i za drogo, 5 slup6w to liczba zupelnie wystarczajq.ca.
Zglosila wniosek aby kwoty 40 tys, zlotych z oszczydnosci na slupach przeznaczyc na:
- dokumentacjy projektowq. w ulicy Willowej na kwoty 20 tys. zl
- dokumentacjy na ulicy bez nazwy na osiedlu Skierniewicka - kwoty 20 tys. zl
- z budzetu obywatelskiego zdjq.c kwoty 20 tys. zl i przeznaczyc na dokumentacje ulicy Polnej
od AI. Konstytucji 3 Maja do ulicy Przemyslowej.

Dodal r6wniez , ze budzet obywatelski jest nowosciq. w planowanym budzecie, nie majeszcze
regulaminu jego podzialu - realizacji stq.dwniosek 0 jego zmniejszenie.

- radny Piotr Irla zabierajq.c glos wyrazil swoje zadowolenie z przedlozonego projektu budzet
gdyz nie odbiega 0 przedlozonego budzetu przez poprzedniego Burmistrza Miasta.
Dodal, ze z zadowoleniem nalezy przyjq.c realizacje zadania:
- inwestycji w ulicy Mszczonowskiej i Bialej
- potrzymania inwestycji projekt "Szybciej , skuteczniej"
- realizacji informatyzacji przestrzennej (planu zagospodarowania przestrzennego)
- rewitalizacji centrum miasta w takiej wersji jaka byla proponowana i nie bydzie okrojona.
Radny Piotr Irla poparl wniosek Pani Grazyny Dybskiej choc i tak jest przekonany, ze slupy
ogloszeniowe w og61e nie sq.potrzebne.



Informacja dla spoleczenstwa w dzisiejszym czasie ( w dobie informatyki) moze bye przekazywana
winny spos6b poprzez: internet, prasy czy portale spolecznosciowe.
Ustawienie slup6w w miescie wprowadzi wqtpliwy wyglqd - ozdoby miasta.

Przewodniczqcy Rady odnoszqc siy do wypowiedzi radnego Piotra Irly zapewnil, ze na pewno nie
bydzie takich slup6w jak przy wyborach samorzqdowych, kt6re byly wqtpliwej ozdoby.
Slupy ogloszeniowe w midcie Sqkonieczne dla spoleczenstwa.

- Radny Leszek Jarosinski zabierajqc glos wyrazil swoje zadowolenie dla przedlozonego budzetu
miasta, kt6ry jest kontynuacjq przedlozonego budzetu przez poprzedniego burmistrza.
Sq zabezpieczone srodki na oswiaty, kultury czy sport. Sq zaplanowane ferie dla dzieci i mlodziezy.
Znalazfa siy w budzecie inwestycja - oswietlenie ulicy Fredry - tak dlugo oczekiwana przez
mieszkanc6w osiedla Tatar.

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadajqc potwierdzil, ze slupy ogloszeniowe Sqw miescie
Niezbydne nie tylko na czas kampanii wyborczej lecz do komunikowania siy spoleczenstwa.
Dodal, ze nasze miasto jest chybajedynym w Polskie gdzie nie ma slup6w ogloszeniowych.
Liczb slup6w ogloszeniowych jest jeszcze do analizy.

Odnoszqc siy do propozycj i radnej Grazyny Dybskiej potwierdzil, ze nalezy te inwestycje
przeanalizowae.
Zwr6cil siy do radnych 0 przyjycie zaproponowanego budzetu na 2015 rok.

Przewodniczqcy rady Zbigniew Sienkiewicz poddal pod glosowanie wniosek Grazyny Dybskiej
aby kwoty 40 tys, zlotych z oszczydnosci na slupach przeznaczye na:
- dokumentacjy projektowq w ulicy Willowej na kwoty 20 tys. zl
- dokumentacjy na ulicy bez nazwy na osiedlu Skierniewicka - kwoty 20 tys. zl
- z budzetu obywatelskiego zdjqe kwoty 20 tys. zl i przeznaczye na dokumentacje ulicy Polnej
od AI. Konstytucji 3 Maja do ulicy Przemyslowej.

Opini« Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawila Barbara Grzywaczewska-
przewodnicz~ca Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowany budzet na 2015 rok.

Opini« Komisji Komunalnej przedstawil Slawomir Stefaniak - przewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowany budzet na 2015 rok.

Opini« Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Jarosinski- przewodnicz~cy komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowany budzet na 2015 rok.

Opini« Komisji Budzetu przedstawil Michal Glicner - przewodnicz~cy komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowany budzet na 2015 rok.
Budzet jest prawidlowo skonstruowany i zgodnie z ustawq 0 finansach publicznych.



Radny Zbigniew Tuszy6ski przedstawil stanowisko K1ubu Radnych "Gospodarnose" oraz
Klubu Radnych "Skutecznose".

Na podstawie § 80 ust. 2 Uchwaly nr Vll/64/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
27 maja 2003 1'. W sprawie uchwa1enia Statutu Miasta Rawa Mazowiecka (Dz. U. Woj. L6dzkiego l'

179 poz. 1763 z 2005 1'., z p6in. zmianami) K1ub Radnych Gospodarnose oraz Klub Radnych
Skutecznose przedkladaj'l wsp61ne stanowisko na temat projektu budzetu Miasta Rawa Mazowiecka
na rok 2015.
Budzet w swej tresci przewiduje dochody w wysokosci 59 565 100 zl, z czego dochody biez'lce
planowane s'l w kwocie 56 796224 zl, natomiast dochody maj'ltkowe 2 768 876 zl.
Budzet miasta zaklada wydatki w wysokosci 60 805 300 zl, z czego wydatki biez'lce p1anowane
s'l w kwocie 52472 000 zl, przy wydatkach maj'ltkowych w wysokosci 8 333 300 zl.
Bior'lc pod uwagy reguly, ze podstawowym czynnikiem rozwoju lokalnego S'l dzialania
inwestycyjne i poziom wydatk6w inwestycyjnych, kt61'ew tym budzecie zaplanowane zostaly na
poziomie niespelna 14% wydatk6w og6lem, nalezy stwierdzie, ze jest to poziom niewystarczaj'lcy.
Jednak podkres1enia wymaga fakt, ze rok 2015 jest pocz'ltkiem kolejnej t1'anszy srodk6w unijnych
zatem wymaga pewnego rodzaju dystansu inwestycyjnego i zgromadzenia srodk6w finansowych
na wklad wlasny inwestycji planowanych w kolejnych latach budzetowych.
Rok ten powinien bye wykorzystany do przygotowania niezbydnych dokumentacji projektowych
i zlozenia wniosk6w aplikacyjnych 0 dofinansowanie zada6 inwestycyjnych planowanych na
kolejne lata.
Z satysfakcjq przyjmujemy, ze przedlozony budzet nie zawie1'a rewo1ucyjnych zmian w stosunku do
p1anu p1'zygotowanego przez poprzedniego burmistrza.
Zawiera on w swej tresci najistotniejsze przedsiywziycia inwestycyjne, a wsr6d nich:

- zmiana ukladu komunikacyjnego wok61 as. Zamkowa Wola (kontynuacja zadania);
- realizacja projektu "Szybciej, lepiej , skuteczniej - rawska e-oswiata";
- budowa i wdrozenie systemu informacj i przestrzennej;
- rewitalizacja centrum miasta Rawa Mazowiecka.

WY1'azamynadziejy, ze inwestycje te bydq konsekwentnie realizowane.
P1'zedlozona autopoprawka wprowadza nowe inwestycje takie jak: budowa oswiet1enia ulicznego
w uJ. F1'edry o1'azzakup i montaz slup6w ogloszeniowych.
Ta druga pozycja, zdaniem obydwu k1ub6w radnych, jest abso1utnie zbydnq inwestycjq.
Zakup i montaz 15 szt. slup6w ogloszeniowych, przy obecnym postypie technicznym i og6lnym
dostypie do e1ektronicznych form p1'zekazu jest nieuzasadniona, wobec innych pilniejszych potrzeb
spolecznych.
Doswiadczenie lat ubieglych sp1'awia, ze slupy ogloszeniowe stanowiq wqtp1iwq ozdoby przestrzeni
publicznej p1'zyjednoczesnie znikomej wartosci uzytkowej.
Majqc na uwadze powyzsze oraz fakt, ze proponowany budzet, opr6cz zadania "opracowanie
dokumentacji technicznej budowy siedziby Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej",
nie przewiduje zadnych prac przygotowawczych na 1'ok2016, skladamy wniosek 0 wprowadzenie w
dziale 600 - Drogi publiczne, rozdzial 60016 - D1'ogipub1iczne gminne dodatkowych trzech zada6:

1) Przebudowa fragmentu ul. Willowej - dokumentacja projektowa (20 tys. zl);
2) Przebudowa ulicy bez nazwy na as. Skierniewicka - dokumentacja projektowa (20 tys. zl);
3) Przebudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Konstytucji 3-Maja do ul. Przemyslowej - dokumentacja

projektowa (20 tys. zl).
Srodki finansowe na pokrycie ww. zamierze6 inwestycyjnych proponuje siy zabezpieczye
zmniejszajqc naklady finansowe na realizacjy zadania obejmujqcego "Zakup i montaz slup6w
ogloszeniowych", redukujqc ich ilose do 5 szt. i ograniczajqc p1anowane koszty do 20 tys. zl
oraz zmniejszajqc do kwoty 80 tys. zl s1'odki finansowe na realizacjy zadml wybranych w
1'amachbudzetu obywatelskiego (dziaI900, rozdziaI90095).



Uwazamy, ze przygotowanie i konsekwentna p6zniejsza realizacja wymienionych
wyzej zadan przyniesie wiyksze korzysci spoleczne niz slupy ogloszeniowe.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc uchwaly III/415/20 14
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii dotyczqcej projektu budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc uchwaly III/416/20 14
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii dotyczqcej mozliwosci sfinansowania deficytu budzetowego Miasta
Rawa Mazowiecka.

Ad 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata
2015-2018 i kwoty dlugu.

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

Projekt budzetu miasta Rawa Mazowiecka na 2015 zaklada prognozowane dochody og6lem
w kwocie 59.565.100 zl. w tym dochody biezqce w wysokosci 56.796.224 zl., i dochody
majqtkowe w kwocie 2.768.876 zl.
Planowane wydatki budzetu w 2015 roku to kwota 60.805.300 zl. z tego wydatki biezqce
52.472.000 zl. i wydatki majqtkowe - inwestycyjne w wysokosci 8.333.300 zl.
W budzecie na 2015 rok prognozuje siy deficyt w wysokosci 1.240.200 zl., kt6ry planuje siy
pokryc przychodami pochodzqcymi z kredyt6w.
Planuje siy przychody budzetu miasta w wysokosci 2.940.200 zl., na kt6re skladajq siy planowane
do zaciqgniycia kredyty.
Projekt budzetu miasta na 2015 rok zostal przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie
o finansach publicznych. Zostala zachowana r6wnowaga budzetu oraz zasada, wedlug kt6rej wydatki
biezqce budzetu nie mogq przekraczac kwoty dochod6w biezqcych planowanych na dany rok
budzetowy.

W zakresie prognozowanych dochod6w budzetu miasta na rok 2015 i lata nastypne przyj yto
w 2016 roku w por6wnaniu z rokiem poprzednim dynamiky dochod6w biezqcych budzetu na
poziomie 104 % w stosunku do roku bazowego. Prognozowany wzrost dochod6w dotyczy
zwiykszonych wplyw6w z podatku od nieruchomosci, wzrost dochod6w z subwencji oswiatowej
w zwiqzku z przyjyciem do szk61 dzieci - "szesciolatk6w", wzrost dochod6w z dotacji celowych
z budzetu panstwa oraz wzrost dochod6w z PIT i CIT - wzrost por6wnywalny z dynamikq
dochod6w z tych zr6del,jaka wystqpila w latach 2014/2015.
Od roku 2017 przyjyto prognozowane dochody biezqce na stalym poziomie tj. w wysokosci \
59.400.000 zl.
Prognozowane dochody majqtkowe po roku 2015 Sq to dochody planowane do uzyskania ze
sprzedazy skladnik6w majqtkowych, z tego w 2016 roku - kwota 800.000 zl., a po roku 2016 po
500.000 zl. rocznie. Miasto Rawa Mazowiecka dysponuje nadal szerokq i ciekawq ofertq
inwestycyjnq w zakresie nieruchomosci przeznaczonych na cele inwestycyjne.

W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2016 i nastypnych wydatki
biezqce przyjyto na stalym poziomie tj. w kwocie 53.100.000 zl. W roku 2016 w por6wnaniu
z rokiem poprzednim prognozuje siy wzrost planowanych wydatk6w biezqcych 0 628.000 zl.
g16wnie w oswiacie , pozostale wydatki biezqce prognozuje siy utrzymac na tym samym poziomie
jak w roku 2015.



Utrzymanie planowanych wydatkow biezqcych na poziomie jak prognozowana kwota na 2016 rok
i lata nastypne jest niezbydne w celu wypracowaniajak najwyzszej kwoty nadwyzki operacyjnej
budzetu miasta ( dochody biezqce - wydatki biezqce), ktora ma duze znaczenie dla spelnienia
warunkow koniecznych przy ocenie mozliwosci splaty dlugu okreslonej w art.243 ustawy 0

finansach publicznych.
W zakresie wydatkow biezqcych na poryczenia zabezpieczono odpowiednie srodki w zwiqzku
z poryczeniem przez miasto spoke miejskiej Rawskie TBS - kredytu inwestycyjnego w Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Poryczenie na rzecz BGK w Warszawie obowiqzuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne:
w latach 2015-2024 to kwoty od 84.000 zl. do 97.600 zl. , a ad 2025 do 2037 stanowic bydq
obciqzenie ad 99.210 zl. do 122.500 zl. rocznie, ostatni rok splaty 2038 z kwotq 73.237,44 zl.
Prognozowane kwoty wydatkow na realizacjy inwestycji miejskich (srodki wlasne budzetu miasta)
po roku 2016 ksztahujq siy w wartosciach od 5,3 do 6 milionow zl rocznie.

Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zaklada ad 2016 roku dodatni wynik budzetu tj. nadwyzky
budzetowq oraz nadwyzky operacyjnq. Utrzymanie nadwyzki operacyjnej na prognozowanym w
WPF poziomie pozwoli na spelnienie wymogow ustawowych zawartych wart. 243 ustawy a
finansach publicznych.
Realizacja wielkosci zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej gwarantuje utrzymanie
stabilnosci i plynnosci finansowej oraz przestrzeganie prawa okreslonego w ustawie a finansach
publicznych.
W kazdym roku prognozy poczynajqc ad 2016 roku nadwyzka budzetowa bydzie przeznaczona na
splaty kredytow i pozyczek zaciqgniytych przez Miasto.

W zakresie prognozowanych przychodow budzetu miasta Rawa Mazowiecka ad 2016 roku nie
planuje siy zaciqgac nowych kredytow i pozyczek.

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego dlugu na koniec 2015 roku to
wysokosc 29.714.266,16 zlotych.
Od 2016 roku ulega znacznemu zmniejszeniu, w zwiqzku z planowanymi splatami rat kredytow
pozyczek , a w roku 2029 osiqga wartosc zero.

Na splaty odsetek ad zaciqgniytych kredytow i pozyczek przeznaczono w budzecie Miasta srodki
w wysokosci ustalonej w oparciu 0 prognozowane kwoty splat odsetek obowiqzujqce waktualnych
umowach kredytowych i pozyczkach oraz zabezpieczono srodki na splaty odsetek ad kredytow i
pozyczek planowanych do zaciqgniycia w latach nastypnych.
Wraz ze zmniejszeniem kwoty dlugu zmniejszeniu ulega wysokosc wydatkow przeznaczonych na
obslugy odsetek: w 2015 roku kwota 1.100.000 zl., w latach 2016-2017 roku w kwocie po
1.000.000 zl., w 2018 roku kwota 950.000 zl., w 2019 roku kwota 850.000 zl., w 2020 roku
kwota 800.000 zl., w latach 2021-2024 w wysokosci 700.000 zl. rocznie, w latach 2025-2029 ad
500.000 zl.do 300.000 zl.,.

W okresie obowiqzywania niniejszej prognozy ad roku 2014 miasto Rawa Mazowiecka zachowuje
warunek spelnienia obowiqzujqcego wskaznika splaty dlugu okreslonego w art.243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku a finansach publicznych.
Wskaznik planowanej lqcznej kwoty splaty zobowiqzan, 0 ktorych mowa w art.243 ustawy
w poszczegolnych latach ksztahujq siy nastypujqc:

• w 2015 roku - 4,84 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 5,48
• w 2016 roku - 4,79 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 6,76
• w 2017 roku - 5,40 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 9,08



• w 2018 roku - 6,41 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,15
• w 2019 roku - 6,57 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,50
• w 2020 roku - 6,83 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,35
• w 2021 roku - 7,75- max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,35
• w 2022 roku - 6,33 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,35
• w 2023 roku -5,92 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,35
• w 2024 roku -5,67 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,35
• w 2025 roku - 3,00 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,35
• w 2026 roku - 2,34 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,35
• w 2027 roku - 1,51 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,35
• w 2028 roku - 1,51 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,35
• w 2029 roku - 1,45 - max dopuszczalny - srednia z 3 poprzednich lat 11,07

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Michal Glicner - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu opinillje pozytywnie projekt uchwaly dotycz'fcy lIchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc uchwaly III/417/20 14
Skladll Orzekaj'fcego Regionalnej Izby Obrachllnkowej w Lodzi z dnia 17 grudnia 2014 roku
w sprawie opinii do projektu uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Rawa Mazowiecka.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata
2013-2040.

Temat referowala Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.
Powiedziala m.in.:
Stosownie do art. 219 ustawy 0 finansach publicznych Rada Miasta ustala stawki dotacji
przedmiotowych na dany rok budzetowy dla zaklad6w blldzetowych.
W przypadku naszego Miasta dotacje przedmiotowe s'f lIdzielane z budzetu dla Osrodkowi
Sportu i Rekreacji na pokrycie koszt6w utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z
terenem przyleglym do lustra wody, dotacja przedmiotowa do koszt6w utrzymania 1 m 2 hali
sportowej OSiR dzialaj'fcej przy ui. Tatar, wykorzystywanej gl6wnie na zajycia sportowe i
rekreacyjne dzieci i mlodziezy oraz dotacja do koszt6w utrzymania stadionu miejskiego wraz
z terenem przyleglym.
W blldzecie miasta na 2015 rok jest zaplanowana dotacja na cele okreslone powyzej w kwocie
l'fcznej 720.000 zl., kt6ra jest niezbydna do prawidlowego funkcjonowania tej plac6wki w br.
Proponuje sit( stawki dotacji przedmiotowych w 2015 roku dla Osrodka Sportu i Rekreacji
im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej zwanego dalej "Osrodkiem" obejmuj'fcych
doplaty w wysokosci:



1 ) do 222,66 Zf. miesiycznie do kosztow utrzymania 1 ha powierzchni zalewu zbiornika
wodnego DOLNA obejmujqcej powierzchniy lustra wodnego wraz z przylegfym terenem;

2) do 30,70 zl. miesiycznie do kosztow utrzymania 1 m 2 powierzchni uzytkowej hali
sportowej przy ul. Tatar 1 A wykorzystywanej na swiadczenie uSfug w zakresie szkolenia
sportowego i rekreacj i;

3) do 2,20 Zf. miesiycznie do kosztow utrzymania 1 m 2 powierzchni uzytkowej boisk
stadionu miejskiego wraz terenem przyleglym, wykorzystywanych na swiadczenie uslug w
zakresie szkolenia sportowego i rekreacji,
- zgodnie z kalkulacjq stawek dotacji przedmiotowej okreslonq w zalqczniku do niniejszej
uchwaly.

Opini« Komisji Budzetu przedstawil Michal Glicner - przewodnicz~cy komisji.
Komisja Budzetu opiniuje pozytywnie projekt uchwaly dotyczqcy stawek dotacji przedmiotowej
dla zakladu budzetowego - Osrodka Sportu i Rekreacji.

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

Ad 7. Okreslenie kryteri6w naboru do samorz~dowych przedszkoli na drugim etapie
post«powania rekrutacyjnego oraz dokument6w niezb«dnych do potwierdzenia tych kryteri6w.

Temat referowala Jolanta Kosinska Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziala m.in.:

Zmiana ustawy 0 systemie oswiaty oraz niektorych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r.
wprowadzila nowe zasady przyjyc dzieci do publicznych przedszkoli, oddzialow przedszkolnych
w szkolach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
W mysl art. 20 c ust.l ww. ustawy do przedszkola przyjmowane Sqdzieci zamieszkafe na obszarze
danej gminy. W przypadku wiykszej liczby kandydatow niz liczba miejsc w przedszkolu na
pierwszym etapie postypowania rekrutacyjnego brane Sqpod uwagy fqcznie nastypujqce kryteria
ustawowe:
1) wielodzietnosc rodziny kand ydata,
2) niepelnosprawnosc kandydata,
3) niepelnosprawnosc jednego z rodzicow kandydata,
4) niepelnosprawnosc obojga rodzicow kandydata,
5) niepelnosprawnosc rodzeI1stwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objycie kandydata pieczq zastypczq.
W przypadku rownorzydnych wynikow uzyskanych na pierwszym etapie postypowania
rekrutacyjnego lub jdli po zakonczeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
rada gminy upowaznionajestjako organ prowadzqcy do okrdlenia kryteriow, branych pod uwagy na
drugim etapie, tzw. "kryteriow gminnych". Mogq miec one roznq wagy.



Rada grniny okresla dokurnenty niezbydne do potwierdzenia ich spelnienia. Nalezy zaznaczyc, iz
dzieci 5 letnie realizujCj.ceobowiCj.zekrocznego przygotowania przedszkolnego rnajCj.zapewnione
rniejsca w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych na rnocy prawa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy 0 systernie oswiaty oraz
niekt6rych innych ustaw - od dnia 1 wrzesnia 2015 r. dziecko w wieku 4 lat rna prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego a grnina rna obowiCj.zekzapewnic warunki realizacji tego prawa.
ad 1 wrzesnia 2017 r. prawo to dotyczy r6wniez dzieci 3 letnich.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Jarosinski- przewodnicz~cy komisji.
Kornisja Oswiaty opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie okreslenia kryteri6w naboru do
sarnorzCj.dowychprzedszkoli na drugim etapie postypowania rekrutacyjnego oraz dokurnent6w
niezbydnych do potwierdzenia tych kryteri6w.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie okreslenia kryteri6w naboru do samorzCj.dowychprzedszkoli na drugirn etapie
postypowania rekrutacyjnego oraz dokurnent6w niezbydnych do potwierdzenia tych kryteri6w.

Ad 8. Zmiana uchwaly w sprawie utworzenia Samorz~dowego Stowarzyszenia Rozwoju
Ziemi Rawskiej.

Ternat referowala Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziala rn.in.:
Zgodnie ze statu tern SarnorzCj.dowego Stowarzyszenia Rozwoju Zierni Rawskiej kadencja
wladz Stowarzyszenia pokrywa siy z kadencjCj.rad grnin.
ad chwili powolania Stowarzyszenia przedstawicielarni Miasta Rawa Mazowiecka w
stowarzyszeniu byli Burrnistrz Miasta Rawa Mazowiecka i PrzewodniczCj.ca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka.
W projekcie uchwaly jest kontynuowanie tej reprezentacji, poprzez wskazanie Burrnistrza
Miasta Pana Dariusza Misztala i Pana PrzewodniczCj.cego Rady Pana Zbigniewa Sienkiewicza
do reprezentowania Miasta Rawa Mazowiecka w Stowarzyszeniu Rozwoju Zierni Rawskiej.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie zrniany uchwaly w sprawie utworzenia SarnorzCj.dowegoStowarzyszenia Rozwoju
Zierni Rawskiej.

Ad 9. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na
lata 2014-2017 z perspektyw~ na lata 2018-2021 wraz z prognoz~ oddzialywania na srodowisko.

Ternat referowala Anna Idzikowska - Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej.
Powiedziala rn.in.:



Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013,
poz. 1232 ze zm. ) organ wykonawczy Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej panstwa
sporzqdza gminne plany ochrony srodowiska. Okreslajq one:
1) cele ekologiczne;
2) priorytety ekologiczne;

a) poziomy cel6w dlugoterminowych;
3) rodzaj i harmonogram dzialan proekologicznych;
4) srodki niezbydne do osiqgniycia cel6w, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i
srodki finansowe.
Na podstawie ww. wymienionych przepis6w Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka sporzqdzil
aktualizacjy Programu ochrony srodowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017
z perspektywq na lata 2018-2021 wraz z podsllmowaniem, 0 kt6rym mowa wart. 55 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 lldostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013
poz. 1235 ze zm.). Ww. dokumentjest aktualizacjq programu ochrony srodowiska, przyjytego przez
Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwalq Nr V/29/2011 z dnia 23 lutego 2011r.
Art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego
ochronie, lldziale spoleczellstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na
srodowisko naklada wym6g przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla
projekt6w ww. plan6w, jednoczesnie art. 48 ust. I tej ustawy stwarza mozliwosc odstqpienia od
przeprowadzenia strategicznej oceny po uzyskaniu uzgodnienia wlasciwych organ6w.

Uzyskano uzgodnienia co do zakresu i stopnia szczeg61owosci informacji zawartych w prognozie
oddzialywania na srodowisko dla projektu planu:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wLodzi pismo znak WOOS-II-410.174.2014.AJ z
dnia 1 pazdziernika 2014r.

- Panstwowego Wojew6dzkiego Inspektora Sanitarnego w Lodzi pismo znak
PWIS.NSOZNS.9022.1.280.2014.SK z dnia 8 pazdziernika 2014 r.

Po otrzymanill pozytywnych opinii ww. organ6w, wykonano prognozy oddzialywania na
srodowisko dla projektu planu. Projekt aktualizacji Programu ochrony srodowiska dla Gminy
Miasta Rawa Mazowiecka 2014-2017 z uwzglydnieniem perspektywy na lata 2018-2021 wraz z
prognozq oddzialywania na srodowisko zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami zaopiniowal:

Bllrmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w prowadzonym postypowaniu strategicznej oceny
oddzialywania na srodowisko dokumentu aktualizacj i Programu ochrony srodowiska dla
Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 z perspektywq na lata 2018-2021 wraz z
prognozq oddzialywania na srodowisko zapewnil mozliwosc lldzialu spoleczellstwa podczas
konsultacji spolecznych. Nie wniesiono uwag i wniosk6w do projekt6w ww. dokument6w.

Opinil( Komisji Komunalnej przedstawil Slawomir Stefaniak- przewodnicz~cy
komisji.
Komisja Komunalna opiniuje pozytywnie projekt uchwaly w sprawie aktualizacji Programu
Ochrony Srodowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 z perspektywq na lata
2018-2021 wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko.



Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tres6 projektu uchwaly
w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata
2014-2017 z perspektywq na lata 2018-2021 wraz z prognozq oddzialywania na srodowisko.

Temat referowala Sekretarz Miasta Jolanta Makowska.
Powiedziala m.in.:
W dniu 7 stycznia 2015r. wplynyla do Rady Miasta Rawa Mazowiecka za posrednictwem
L6dzkiego Urzydu Wojew6dzkiego skarga Pana Ireneusza Pietrzaka na dzialalnos6 Burmistrza
Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie organizacji pracy Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka w dniu
10 listopada 2014r.. W tresci skargi skarzqcy zarzuca, ze w dniu 10 listopada 2014r. nieczynny byl
Urzqd Miasta, w tym Urzqd Stanu Cywilnego, stanowiqcy jego organizacyjnq czys6.
Zgodnie z dyspozycjq przepisu art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postypowania
administracyjnego ( Dz. U. z 20 12r. poz.267 z p6Zniejszymi zmianami) - 0 ile przepisy szczeg6lne nie
okreSlajq innych organ6w wlasciwych do rozpatrzenia skargi, organem wlasciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczqcej zadan lub dzialalnosci w6jtajest organ stanowiqcy gminy.

Zgodnie z art.130 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - Kodeks pracy ( Dz. U z 2014 poz.l502)
"Kazde swiyto wystypujqce w okresie rozliczeniowym i przypadajqce w innym dniu niz niedziela
obniza wymiar czasu pracy 0 8 godzin".
W dniu 12lutego 2014 roku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wydal Zarzqdzenie numer 1/2014
w kt6rym okreslil dla UrZydu Miasta Rawa Mazowiecka - dziell1 0 listopada 2014r. dniem wolnym
od pracy w zamian za swiyto przypadajqce w soboty 1 listopada 2014r.
Urzqd Stanu Cywilnego jest wydzialem Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka i powolane wyzej
zarzqdzenie dotyczy r6wniez tego wydzialu.
Tym samym ustalenie dnia 10 listopada 2014r. dniem wolnym od pracy bylo legalne i mialo
podstawy prawnq w obowiqzujqcych przepisach. Co istotne wziqwszy pod uwagy powolany
wyzej przepis kodeksu pracy, bylo takZe obowiqzkiem Burmistrza, na kt6rego obowiqzujqce
przepisy prawa pracy nakladajq obowiqzek ich stosowania pod rygorem odpowiedzialnosci za
naruszenie praw pracowniczych.
Informacja 0 tym, ze 10 listopada 2014r.jest dniem wolnym od pracy dla Urzydu Miasta zostala
zamieszczona na tablicy ogloszen Urzydu Miasta znajdujqcej siy miydzy budynkami Urzydu, na
tablicy wewnqtrz budynku oraz w oknie budynku Urzydu Miasta Plac Marszalka J6zefa
Pilsudskiego 5. Na skutek niedopatrzenia informacja 0 dniu wolnym nie zostala umieszczona na
stronie Miasta Rawa Mazowiecka
Pomimo, iz dziell 10 listopada 20 14r. byl dniem wolnym od pracy na prosby radnego otwarty
zostal Urzqd i sporzqdzono w tym dniu 3 akty zgonu:

- jeden z miejscowosci Osiek gmina Kocierzew Poludniowy
- jeden z terenu gminy Rawa Mazowiecka
- jeden z terenu miasta Rawa Mazowiecka.



W dniu 121istopada 2014r. sporzCj.dzonoakty zgonu z terenu miasta i okolicznych gmin, nie
wystypowal zaden akt z terenu gminy Rybno.
MajCj.cna wzglydzie powyzsze przedmiotowCj.skargy nalezy uznac za bezzasadnCj..

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Burmistrza Miasta.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil propozycje planu pracy
Rady Miasta na 2015 rok.

Lp. Temat Odpowiedzialny za
przygotowanie materialu

I. I kwartal
l.Uchwalenie budzetu Skarbnik Miasta
2.Gospodarka lokalami socjalnymi Wydzial Gospodarki

Komunalnej
2. II kwartal

I.Sprawozdanie z wykonania budzetu za Skarbnik Miasta
rok 2014

2.0pinia Komisji Rewizyjnej dotyczCj.ca Komisja Rewizyjna
sprawozdania z wykonania budzetu za
rok2014

3.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta

4.Sprawozdanie z wykonania uchwal Sekretarz Miasta
Rady Miasta

5.Zmiany w budzecie miasta na 2015 rok. Skarbnik Miasta
6.Gospodarka przestrzenna miasta, mienie Wydzial Gospodarki

komunalne, oferta inwestycyjna Terenami

3. m kwartal
l.Informacja 0 wykonaniu budzetu miasta Skarbnik Miasta

za I polrocze 2015r.
2.Zmiana w budzecie miasta na 2015 r.
3.Informacja 0 przygotowaniach do

Wydzial Oswiaty, Kultury,nowego roku szkolnego
4. Zatwierdzenie zmiany planu Zdrowia i Sportu

zagospodarowania przestrzennego Wydzial Gospodarki
miasta Terenami

5. Sprawozdanie z wykonania uchwal Sekretarz Miasta

7 IV kwartal 1.Wysokosc podatkow lokalnych na Skarbnik Miasta
2015rok



2.Zmiany w budzecie miasta na 20] 5 r.
3. Zatwierdzenie zmiany planu Wydzial Gospodarki

zagospodarowania przestrzelmego miasta Terenami
4.Sprawozdanie z realizacji planu pracy

Rad i Komisji Rady za 20]5 r.

Uwag ani propozycji nie bylo.
Proponowany plan pracy zostal przyjyty w glosowaniu jednoglosnie.

Jacek Wieteska - Przewodnicz~cy Komisji Rewizyjnej przestawil proponowany plan pracy
Komisji Rewizyjnej.
eel gl6wny
Realizacja zadan wynikajqcych z art.] 8 ustawy 0 samorzqdzie gminnym.
Realizacja zadan zleconych przez Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej.
Zasady i tryb dzialania
Komisja Rewizyjna dziala zgodnie ze Statutem Miasta Rawa Mazowiecka.
Sklad Komisji:
1. Jacek Wieteska - Przewodniczqcy
2. Leszek Jarosinski - z-ca przewodniczqcego
3. Grazyna Dybska - czlonek
4. Michal Glicner - czlonek
5. Slawomir Stefaniak - czlonek
6. Zbigniew Tuszynski - czlonek
Zadania do realizacji w 2015 roku:
I kwartal:
1. Ustalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.
2. Kontrola wydatk6w Strazy Miejskiej
II kwartal:
1. Analiza wykonania budietu miasta za rok 2014.
2. Analiza opinii RIO a sprawozdaniu z wykonania budietu.
3. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
4. Szkota podstawowa nr 2 wydatki za 2014 r.

III kwartal:
1. Zlobek miejski wydatki biezqce.
2. Kontrola pracy komisji przetargowej.

IV kwartal:
1. Ocena zasadnosci wymiany oswietlenia ulicznego na podstawie analizy por6wnawczej wydatk6w na
oswietlenie za analogiczne okresy przed i po modernizacji.
2. Sprawozdanie z dzialalnosci Komisji Rewizyjnej. Opracowanie planu pracy na 20]6 rok.

Proponowany plan pracy jest planem minimum i proszy traktowac jako otwarty. Przypominam
jednoczesnie, ze w przypadku przedlozenia przez rady miasta na postawie § 53. ]. ustyp 4 statutu
wniosk6w 0 przeprowadzenie kontroli jednostek nie uwzglydnionych w planie pracy, komisja
rewizyjna na podstawie i zgodnie z § 53. 1. ustyp 6 statutu, we wskazanych jednostkach i okreslonym
zakresie kontroly przeprowadzi.



Uwag ani propozycji nie bylo.
Proponowany plan pracy zostal przyjyty w glosowaniu jednoglosnie.

Barbara Grzywaczewska - Przewodnicz~ca Komisji Prawa i Porz~dku Publicznego przedstawila
proponowany plan pracy komisji.

eel gl6wny
Realizacja zadan wynikajqcych art.18z Ustawy 0 Samorzqdzie gminnym.
Realizacja zadan zleconych przez Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej.

Zasady i tryb dzialania
Komisja Prawa i Porzqdku dziala zgodnie ze Statutem Miasta Rawa Mazowiecka.

2.Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do Komisji i projektow uchwal wynikajqcych z
przedmiotu dzialania Komisji (na biezqco)

3.Informacja 0 dzialalnosci Strazy Miejskiej za rok 2014 -plan pracy i zamierzenia na rok 2015
-Luty

4.Funkcjonowanie Centrum Zarzqdzania Kryzysowego (Naczelnik Biura Spraw Obronnych i
Zarzqdzania Kryzysowego w Miescie) - Marzec

5.Informacja 0 planowanych imprezach plenerowych i ich realizacja pod wzglydem porzqdku i
bezpieczellstwa publicznego -Maj

7.Informacja na temat rozwiqzywania problemow zwiqzanych z uzaleznieniem typu: alkohol,
narkotyki - pazdziernik
-funkcjonowanie programu "Bezpieczna Szkola"

Uwag ani propozycji nie bylo.
Proponowany plan pracy zostal przyjyty w glosowaniu jednoglosnie.

Slawomir Stefaniak - Przewodnicz~cy Komisji Komunalnej przedstawil proponowany plan
pracy komisji.

2. Om6wienie material6w wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie
dzialania Komisji. ( na biezqco)

Opiniowanie projekt6w uchwal wynikajqcych z przedmiotu dzialania
Komisji. ( na biezqco)



3. Rewitalizacja centrum miasta - luty
- stanowisko kupc6w z centrum miasta
- stanowisko mieszkanc6w

5. Funkcjonowanie Sp61ek Miejskich:
- Zaklad Energetyki Cieplnej
- Rawskie WodociCj.gii Kanalizacja
- ZOO AQUARIUM
- Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego - maj

6. Funkcjonowanie targowiska Miejskiego - czerwiec
- Stowarzyszenie kupc6w

7. Przeglqd zasob6w mieszkaniowych Miasta -lipiec
- Gospodarka lokalami mieszkalnymi i lokalami socjalnymi
- Komisja mieszkaniowa

8. Zapoznanie siy ze studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka. - wrzesien

9. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2015 r. oraz plan pracy
na 2016 rok.

Uwag ani propozycji nie bylo.
Proponowany plan pracy zostal przyjyty w glosowaniu jednoglosnie.

Leszek Jarosinski - Przewodnicz~cy Komisji Oswiaty przedstawil proponowany plan
pracy komisji.

1. Opiniowanie materia16w wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie dzialania

Komisji (na biezCj.co).

2. Rozpatrywanie spraw wplywajCj.cychdo Komisji i projekt6w uchwal wynikajCj.cych

z przedmiotu dziatania Komisji ( na biezCj.co).

3. Monitorowanie osiCj.gniycw zakresie nauki, kultury i sportu ( na biezCj.co).

4. Analiza projektu budzetu na 2015 rok w dzialach dotyczCj.cychdzialania Komisji.

5. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy w miescie z uwzglydnieniem

ferii, wakacji oraz zagospodarowanie i wykorzystanie osrodk6w sportowych w

sezonie letnim i zimowym - III kwartal, I kwartal

a. - Osrodek Sportu i Rekreacji "Tatar"

b. - Aquarium Centrum Fit Rawa



c. - Hala sportowa "Milenium"

d. - Muzeum Ziemii Rawskiej

e. - Miejski Dam Kultury

6. Wykorzystanie bazy dydaktycznej w szkolach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach

- II kwartal

7. Pomoc spoleczna i socjalna w miescie - III kwartal

8. Stan przygotowal1 plac6wek oswiatowych do roku szkolnego 2015/2016 - sierpien 2015 r.

9. Dzialalnosc Miejskiego Zlobka "Tuptus" - IV kwartal

10. Sport w miescie - funkcjonowanie i aktywnosc mlodziezy. PrzeglC!dobiekt6w

sportowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka - wykorzystanie obiekt6w

sportowych w sezonie letnim i zimowym - I kwartal, II kwartal

11. Promowanie rodziny naturalnej kom6rki jako gwaranta wychowania przyszlego pokolenia.

12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji i podjytych wniosk6w w 2015 r.-

grudzien

Uwag ani propozycji nie bylo.
Proponowany plan pracy zostal przyjyty w glosowaniu jednoglosnie.

Michal Glicner Przewodnicz~cy Komisji Budzetu przedstawil proponowany plan pracy komisji
na 2015 rok.

Lp. Miesiqc Zakres tematyczny posiedzenia komisji
1. Opiniowanie material6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzialania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do komisji budzetu.

1. styczen
3. Om6wienie projektu budzetu miasta na 2015 rok.
4. Opracowanie i przyj~cie planu pracy komisji na rok 2015.
5. Wsp61ne posiedzenie komisji budzetu z przewodniczqcymi pozostalych komisji merytorycznych w sprawie

opinii budzetu miasta na rok 2015.

2. luty
1. Opiniowanie material6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dziatania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wptywajqcych do komisji budzetu.

1. Opiniowanie material6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dziatania komisji budzetu.
3. marzec 2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do komisji budzetu.

3. Analiza sprawozdania z wykonania budzetu miasta za 2014r.

4. kwiecien
1. Opiniowanie materiat6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzialania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wptywajqcych do komisji budzetu.



5. maj 1. Opiniowanie material6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzialania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do komisji budzetu.

1. Opiniowanie materia/6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzia/ania komisji budzetu.
6. czerwiec 2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do komisji budzetu.

3. tnformacja 0 stanie reatizacji zadan inwestycyjnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

7. lipiec 1. Opiniowanie material6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzialania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wp/ywajqcych do komisji budzetu.

1. Opiniowanie material6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzialania komisji budzetu.
8. sierpien 2. Rozpatrywanie spraw wp/ywajqcych do komisji budzetu.

3. Analiza wykorzystania majqtku miasta jako zr6d/a uzyskiwania dochod6w.

1. Opiniowanie material6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzialania komisji budzetu.
9. wrzesien 2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do komisji budzetu.

3. Analiza wykonania budzetu miasta za I p6!rocze 2015 roku.

1. Opiniowanie materia/6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzia/ania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wp/ywajqcych do komisji budzetu.

10. pazdziernik 3. Om6wienie za/ozen do projektu budzetu miasta na 2016 rok.
4. Potrzeby plac6wek oswiatowych w odniesieniu do budzetu miasta na 2016 rok.
5. Analiza wysokosci podatk6w lokalnych w miescie.
1. Opiniowanie material6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzialania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do komisji budzetu.

11. listopad 3. Sprawozdanie z udzielonych dotacji organizacjom pozarzqdowym w 2015roku.
4. Przedstawienie propozycji zadan zleconych organizacjom pozarzqdowym w 2015 roku.
5. Analiza wysokosci podatk6w lokalnych w miescie.
1. Opiniowanie materia!6w wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie dzialania komisji budzetu.
2. Rozpatrywanie spraw wplywajqcych do komisji budzetu.
3. Analiza i ocena projektu budzetu na 2016r. gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:

- kultury,
- kuttury fizycznej i sportu,

12. grudzien - pomocy spolecznej.
4. Om6wienie projektu budzetu miasta na 2016 rok.
5. Opracowanie opinii do projektu budzetu na 2016 rok.
6. Analiza wniosk6w komisji stalych do projektu budzetu na 2016 rok.
7. Sprawozdanie z prac komisji budzetu w roku 2015.

Opracowanie planu pracy komisji budzetu na rok 2016.

Uwag ani propozycji nie bylo.
Proponowany plan pracy zostal przyjyty w glosowaniu jednoglosnie.

Informacjl( przedstawil Burmistrz Dariusz Misztal.
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 16 grudnia 2014 r. do 27 stycznia 2015r.
W tym okresie w kazdq srody przyjytych zostalo 39 interesant6w, z czego 12 w sprawie
przydzialu mieszkania, 13 w sprawie pracy, 5 w sprawie pomocy spolecznej, pozostali
w r6znych sprawach.



W tym okresie uczestniczylem:
- w p1'acach nad autopoprawk'l budzetu na 2015 rok,
- spotkaniach w U1'zydach czy to Wojewodzkich czy Samo1'z'ldowych,
- spotkaniu w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Lodzi,
- organizacji obchodow Trzech Kroli,
- otwarcia FIGLORAJU na basenie ,

Radny Piotr Irla wyrazil swoje niezadowolenie z przedlozonego sp1'awozdania gdyz jest malo
przejrzyste. Brak konk1'etnych dzialan, jezeli byly wizyty to jakie s'l ich efekty, jakie byly cele
spotkan. Takich informacji brakuje w sp1'awozdaniu.

Burmistrz Dariusz Misztal wyjasnial, ze przedstawiane wizyty dotyczyly wstypnych rozmow
Ktore nie s'l zobowi'lzuj'lce i nie dajq na razie widocznych efektow.

Radna Grazyna Dybska zabieraj'lc glos zwrocila siy do Burmistrza 0 odpowiedz na pytania:
- jaka mysl przyswiecala temu aby zmienic nazwy obchodow ,,70 rocznicy wyzwolenia Rawy
Mazowieckiej" na nazwy obchody ,,70 rocznicy przejycia Rawy Mazowieckiej z r'lk Niemcow
przez Sowietow,
- czy nazwa tej uroczystosci wejdzie na stale do kalenda1'za uroczystosci Miasta.

Odpowiadal Wiceburmistrz Tomasz Nowicki.
Sprawa obchodow uroczystosci przejycia Rawy Mazowieckiej z 1''lkNiemcow przez wojska
Sowietow byla tematem zastanowienia siy calego gremiow politycznego naszego ugrupowania,
Naszego zaplecza politycznego i jego sympatykow i odklamanie historii jak'l nam p1'zedkladano.
Uwazamy, jedn'l z waznych 1'01jest odklamanie historii , tych zaszlosci ktore mialy miejsce
w naszym kraju. Jezeli mowimy 0 historii, to powinnismy mowic 0 calej prawdzie a nie tylko
o czysci p1'awdy. Wyzwolenie Rawy Mazowieckiej z okupacji niemieckiej to czysc prawdy,
nic nie mowimy 0 okupacji przez sowietow. Okupacja sowiecka trwala bardzo dlugo i pozostawila
niewymierne skutki dla kraju. Nalezy mowic 0 calej prawdzie chociazby z uwagi na mlodziez,
ktora powinna j'l znac.
Referat Pana Artura Guta mial ten cel, aby mlodziez miala mozliwosc zapoznania siy z cal'l prawda

r 0 represjach po 1945 roku.

Radna Grazyna Dybska kontynuuj'lc dalszy ci'lg swojej wypowiedzi powiedziala:
- wyst'lpienie Pana Artura Guta w pelni popieram, jestem pelna uznania dla wywazenia tej histo1'ii

dla kazdego odbiorcy, zwlaszcza mlodziezy. Nasza historia byla bardzo zlozona, otwierajCj.siy
rozne jej kart historii, niemniej w tych kmiach byla zapisana historia , ze 17 stycznia 1945 roku
bylo wyzwolenie Warszawy i Rawy.
Czy warto bylo najeden rok zmieniac nazwy tej uroczystosci?
Na tej uroczystosci zabraklo mi kombatantow, nie znam powodow dla ktorych w tym roku
nie uczestniczyli w obchodach, czy to nie powod do zastanowienia - dlaczego ich nie bylo.
Nie jestem przeciw prawdzie historycznej.

PrzewodniczCj.cyRady wyjasnial, ze kombatanci byli zaproszeni, lecz w tym czasie skorzystali
z innego zaproszenia. To ich dobrowolny wybor.
Kontynuuj'lc powiedzial:
- prawda 0 historii jest bardzo trudna lecz trzeba 0 niej mowic, nie mozna tole1'owac takiej historii
ze Katyn to zbrodnia niemiecka- jest to falsz 0 ktorym uczono w szkolach na lekcjach historii.



Obchodzilismy 25 rocznicy odzyskania niepodleglosci, nie mozna bylo obchodzic tej rocznicy
gdy bysmy byli wolnym krajem.

Tomasz Nowicki - Wiceburmistrz w dalszej wypowiedzi powiedzial:
- moglibysmy zostac przy zaklamanej prawdzie, ta uroczystosc to wymowa prawdy a wyzwoleniu

Rawy Mazowieckiej, to co zrobila Rosja sowiecka nie bylo wyzwoleniem.

Radny Piotr Irla zabierajqc glos powiedzial:
W szkolach i na uczelniach uczono nas jednakowej historii, mnie uczono ze Katyn to zbrodnia sowiecka
a nie niemiecka, ze wyzwolenie nastqpilo w 1945 roku. Nie bylismy pod okupacja radzieckq, nie
bylismy kolejnq republikq radzieckq.
Wedlug waszej historii to 1989 roku okrqgly stol to zdrada, przystqpienie w 2004 roku do Unii
Europejskiej to tez zdrada. Dokqd wasza historia zmierza.
Wyzwolenie w 1945 roku na pewno nie bylo przyjyte przez wszystkich z zadowoleniem. Lecz nalezy
pamiytac, ze nie zostalismy kolejnq republikq radzieckq, jyzyk polski by jerzykiem urzydowym.
Nalezy docenic wszystkich zolnierzy ktorzy walczyli a Polsky.

Radny Leszek Jarosinski zabierajqc glos zaproponowal, aby w tym czasie swiytowac w holdzie dla
Powstancow styczniowych. W tym roku obchodzimy 152 rocznicy powstania styczniowego i nalezy
oddac czesc ich pamiyci. Zaprosil wszystkich zebranych na mszy w tej intencji do Klasztoru 0,0,
Pasjonistow w dniu 1 lutego a godz. 10:00.

Radny Piotr Irla zwrocil siy do Burmistrza Miasta z pytaniem.
W ostatnim czasie zmienil Pan Rady Nadzorczq w spoke miejskiej RA WiK. W wywiadzie dla Radia
Victoria padlo sformulowanie, ze zmiana czlonkow w radzie nadzorczej jest zmianq jakosciowq. Maim
zdaniem jest to stwierdzenie daleko przedwczesne, gdyz zarowno czlonkowie starej rady nadzorczej jak
i nowe osoby wchodzqce w jej sklad posiadajq wymagane uprawnienia. W sklad dotychczasowej rady
nadzorczej wchodzily osoby, ktore zlozyly wymagany egzamin panstwowy w trybie przewidzianym w
przepisach a komercjalizacji i prywatyzacji przedsiybiorstw. Zatem byly to osoby kompetentne i
posiadajqce niezbydne kwalifikacje aby pelnic te funkcje.
Moim zdaniem a jakosciowej zmianie mozemy mowic dopiero za pary lat porownujqc efekty dzialania
tych rad.
W jakiej wysokosci wynagrodzenie miesiyczne bydq otrzymywac nowo powolani czlonkowie rady
nadzorczej RA WiK oraz czy przyznane zostaly im swiadczenia dodatkowe, jeSli tak to jakie i w jakiej
wysokosci?
Jakie oszczydnosci finansowe uzyska miasto Rawa Mazowiecka po wymianie rady nadzorczej RaWiKu
uwzglydniajqc rowniez fakt, ze nowi czlonkowie rady nadzorczej nie Sq mieszkancami Rawy
Mazowieckiej, wiyc 39% podatku ad dochodu tych osob nie wplywac bydzie do budzetu naszego miasta
- niby drobiazg ale w obserwujqc dalsze Pana dzialania stwierdzam, ze nie dostrzega Pan potencjalu
mieszkancow Rawy Mazowieckiej i zatrudnia Pan ludzi z poza naszego miasta. Czy to Sqte miejsca
pracy dla Rawian, ktorych tworzenie Pan obiecywal w kampanii wyborczej?

Burmistrz Miasta odpowiadajqc stwierdzil, ze dokonanie zmiany osobowe w radzie nadzorczej Spolki
Rawik zostaly poczynione dla dobra wspolpracy i dobrego funkcjonowania Spolki.
Taka argumenty przemawialy a takiej decyzji.

Na tym punkcie Przewodniczqcy rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zakonczyl obrady IV Sesji
Rady Miasta.
Sesja trwala ad godz. 16:00 do godz. 19:30.


