
Protokol
z obrad VI Sesji VII kadencji Rady Miasta
Rawa Mazowiecka w dniu 22 kwietnia 2015r.

Sesja Rady Miasta odbyla siy w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury.
Uczestniczylo 13 radnych.
Nieobecni radni usprawiedliwienie:

1. Stanislaw Kabzinski
2. Slawomir Stefaniak

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza Tomasz Nowicki,
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydzial6w Urzydu Miasta, Kierownicy jednostek
organizacyjnych Miasta, zaproszeni przedstawiciele organizacji, zaproszeni goscie.

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

Zwr6cil siy z pytaniem czy s~ uwagi do przedlozonego porz~dku obrad.
Uwag do porz~dku obrad nie bylo.
Porz~dek obrad zostal przyjyty jednoglosnie (glosowalo 13 radnych) w nastypuj~cym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjycie porz~dku obrad.
3. Przyjycie protokolu z obrad V Sesji Rady Miasta.
4. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz~dzen wodoci~gowych

i urz~dzen kanalizacyjnych dla przedsiybiorstwa wodoci~gowo - kanalizacyjnego Rawskie
Wodoci~gi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2015 - 2019.

5. Zmiana uchwaly w sprawie szczeg610wego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie
odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowanie tych
odpad6w, w zamian za uiszczan~ przez wlasciciela nieruchomosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

6. Okrdlenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych dla realizacji Budzetu
Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

7. Zmiana uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za korzystanie ze Zlobka Miejskiego
z Oddzialami Integracyjnymi "TUPTUS" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej oplaty za
wyzywienie dziecka w zlobku .

8. Okrdlenie wykazu k~pielisk na rok 2015 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
9. Przyjycie Programu opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci

zwierz~t na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2015 roku.
10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
11. Zmiana budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok.
12. Okreslenie szczeg610wych zasad i trybu umarzania wierzytelnosci przypadaj~cych

jednostkom organizacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulg oraz wskazania
organ6w do tego uprawnionych.



13. Wyb6r przedstawiciela do Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

14. Ocena zasob6w pomocy spolecznej za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z dzialalnosci
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2014.

15. Sprawozdanie z realizacji programu wsp61pracy Miasta Rawa Mazowiecka w 2014 roku
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.

16. Stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium
RP w zwiqzku z licznymi protestami rolniczymi m.in. w Gminie Miasto Raw Mazowiecka.

17. Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 1 grudnia 2014
do 31 marca2015.

18. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w I kwartale 2015 r.

19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta 0 jego pracy miydzy sesjami.
20. Interpelacje, zapytania.

Protok61 z obrad V Sesji Rady Miasta zostal przyjyty jednoglosnie .
Glosowalo 13 radnych.

Ad 4. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urz~dzen
wodoci~gowych i urz~dzen kanalizacyjnych dla przedsi((biorstwa wodoci~gowo -
kanalizacyjnego Rawskie Wodoci~gi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej
na lata 2015 - 2019.

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

Powiedzial m.in.:
Na postawie "Zalozel1 do tworzenia wieloletnich plan6w inwestycyjnych Gminy Miasto
Rawa Mazowiecka" przyjytych przez Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej Uchwalq nr
XXIV /185/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r., okres objyty planem powinien wynosi6 Slat.
Plan podlega weryfikacji pod kqtem zmieniajqcych siy potrzeb i mozliwosci finansowych.
Projekt planu zawiera niezbydne zmiany wynikajqce z obecnie znanych potrzeb i
uwarunkowal1.
Wykaz zadan inwestycyjnych zawiera Tabela nr 1.
W planie zamieszczone zostaly zmiany wynikajqce z nastypujqcych powod6w:
Aktualizacja danych dotyczqcych realizacji Projektu "Uporzqdkowanie gospodarki wodno-
sciekowej w aglomeracji Rawa mazowiecka - Faza I" w zakresie harmonogramu realizacji i
kwot wydatk6w poniesionych w danych czasookresie, jak r6wniez uwzglydnienie zmiany
terminu zakol1czenia realizacji ( wynikajqcej w szczeg61nosci z wydluzenia procedury
uzyskania pozwolel1 na uzytkowanie i ustanowienia sluzebnosci przesylu dla zrealizowanego
zakresu), przy uwzglydnieniu zwiykszonej przez Instytucjy Wdrazajqca kwoty
dofinansowania(( w wyniku dzialan podjytych przez Sp61ky RA WiK).
Aktualizacja wykazu nowych zadal1 inwestycyjnych, wynikajqcych z najpilniejszych potrzeb,
w szczeg6lnosci dotyczqcych dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociqgowej, oraz
wykorzystania odnawialnych zr6del energii na terenie Oczyszczalni Sciek6w Zydowice
(budowa modulu kogrneracyjnego).
W wyniku realizacji Planu powstal majqtek skladajqcy siy ze srodk6w trwalych 0 wartosci
ok. 60 mln z1., natomiast w wyniku realizacji nowych inwestycji powstanie majqtek 0

wartosci ok. 26 mIn. z1.



Radny Jacek Malczewski zwrocil uwagy ,ze w przedlozonym planie nie ma kanalizacji
deszczowej w ulicy Aleksandrowka. Zwrocil siy z pytaniem kiedy jest przewidziana
inwestycja. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Aleksandrowka jest niezbydna.

Prezes Artur Piotrowski odpowiadajqc zapewnial, ze budowa omawianej inwestycji moze bye
realizowana bez ujycia w wieloletnim planie, nie mniej jest uzalezniona od kondycji finansowej
zakladu.

Radny Zbigniew Tuszynski zabierajqc glos zwrocil uwagy na brak w planie kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w ulicy Bialej od Ronda Krolewskiego do granic miasta. Sq to tereny do zabudowy
jednorodzinnej jak i tereny inwestycyjne. Brak uzbrojenia w siee kanalizacyjna uniemozliwia rozwoj
w tej czysci miasta.

Prezes Artur Piotrowski odpowiadajqc, stwierdzil iz na obecny czas nie ma mozliwosci realizacji
tego zadania. Plan inwestycyjny jest konstruowany w oparciu mozliwosci finansowe Spolki.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawil Andrzej An,tosik - wiceprzewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq uchwaly w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych dla
przedsiybiorstwa wodociqgowo - kanalizacyjnego Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

w Rawie Mazowieckiej na lata 2015 - 2019.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil trese projektu uchwaly
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych
i urzqdzen kanalizacyjnych dla przedsiybiorstwa wodociqgowo - kanalizacyjnego Rawskie
Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej na lata 2015 - 2019.

Ad 5. Zmiana uchwaly w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w
zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowanie
tych odpad6w, w zamian za uiszczan~ przez wlasciciela nieruchomosci oplat~ za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Temat referowala Anna Idzikowska - Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej.
Powiedziala m.in.
Potrzeba wprowadzenia poprawek w niniejszej uchwale wynika ze szczegolowej analizy rocznego
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Rawie Mazowieckiej.
Zmiana zalqcznika do niniejszej uchwaly jest konieczna ze wzglydu na ograniczenie ilosci
przyjmowanych w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) odpadow
remontowo-rozbiorkowych zuzytych opon. Nielimitowane przyjycia wskazanych wyzej
frakcji odpadow komunalnych do PSZOK, moglyby skutkowae przekazywaniem odpadow
pochodzqcych od podmiotow prowadzonych dzialalnose gospodarczq oraz z terenow spoza
Miasta Rawa Mazowiecka. Efektem tego bylby wzrost kosztow funkcjonowania PSZOK, a co
za tym idzie koniecznose zmiany oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi placonej
przez mieszkancow miasta.



Radny Piotr Ida zwr6cil uwagE(,iz na Komisji Budzetu byl wniosek w sprawie zmiany zapisu
w § 1. Uzasadnil, dlaczego jest propozycja zmiany.
Tresc proponowanego wniosku:
"W ramach uiszczonej oplaty kazdemu mieszkancowi Miasta Rawa Mazowiecka przysluguje
prawo nieodplatnego przekazania do punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych
(PSlOK) nastE(pujqcych ilosci limitowanych odpad6w:

1) odpady budowane i rozbi6rkowe - 300 kg na rok
2) zuzyte opony z samochod6w osobowych, motocykli oraz rower6w - 4 szt. na rok".

Radny Michal Glicner przestawil wniosek Komisji Budzetu w sprawie § 1 pkt 5 omawianej
uchwaly. Komisja zaproponowala nastE(pujqCqtreSc" W ramach uiszczonej oplaty kazdemu
mieszkancowi Miasta Rawa Mazowiecka przysluguje prawo nieodplatnego przekazania do
punktu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych (PSlOK) nastE(pujqcych ilosci
limitowanych odpad6w:

3) odpady budowane i rozbi6rkowe - 300 kg na rok
4) zuzyte opony z samochod6w osobowych, motocykli oraz rower6w - 4 szt. na rok".

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddal wniosek pod glosowanie.
W glosowaniu wniosek zostal przyjE(tyjednoglosnie. GIosowalo 13 radnych.

Opinit( Komisji Komunalnej przedstawil Andrzej Antosik - wiceprzewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq uchwalE(w sprawie zmiany szczeg6Iowego
sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci i zagospodarowanie tych odpad6w, w zamian za uiszczanq przez wlascicieia
nieruchomosci opIatE(za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie zmiany uchwaly w sprawie szczeg6Iowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug
w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowanie
tych odpad6w, w zamian za uiszczanq przez wlascicieia nieruchomosci opIatE(za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Ad 6. Okrdlenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych dla realizacji
Budzetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowal Zbigniew Karpinski - Doradca Burmistrza Miasta.
Powiedzial m.in.

19odnie z delegacjq przepisu art. 5 ustawy z dnia 8 marca 0 samorzqdzie gminnym w przypadkach
Przewidzianych ustawq oraz innych sprawach waznych dla gmin mogq byc przeprowadzone na jej
terytorium konsultacje z mieszkancami gminy.
lasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkancami okresla Rada Gminy w drodze uchwaly.
W budzecie Miasta Rawa Mazowiecka wyodrybnione zostaly srodki na tzw. Budzet partycypacyjny
(obywatelski) , na kt6rych wydatkowanie wpIyw bydq mieli mieszkancy Miasta Rawa Mazowiecka.



Powstala wiyc koniecznose okreslenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych dla
realizacji Budzetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

Radny Zbigniew Tuszynski zglosil wniosek dotyczqcy § 2 pkt.2 regulaminu w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji spolecznych dla realizacji Budzetu Obywatelskiego Miasta
Rawa Mazowiecka.

Zaproponowal treSe proponowanego wniosku:

"Projekty do realizacji w ramach Budzetu Obywatelskiego moze zglosie kazdy pelnoletni
mieszkaniec Rawy Mazowieckiej. Projekt musi bye poparty co najmniej 10 podpisami
mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej, kt6rzy najp6zniej w dniu zglaszania projektu ukonczyli

14 rok zycia"

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddal wniosek pod glosowanie.
W glosowaniu wniosek zostal odrzucony. Glosowalo 13 radnych, za - 2, przeciw 4,
wstrzymujqcych - 7.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil trese projektu uchwaly
w sprawie okreslenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spolecznych dla realizacji
Budzetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.

Ad 7. Zmiana uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za korzystanie ze Zlobka
Miejskiego z Oddzialami Integracyjnymi "TUPTUS" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej
oplaty za wyzywienie dziecka w zlobku .

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

Zgodnie z art.58 ust. 1ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 0 opiece nad dzieemi w wieku do lat 3
wysokose oplaty za pobyt dziecka w zlobku utworzonym przez gminy, oplaty dodatkowej za
pobyt przekraczajqcy 10 godzin dziennie oraz maksymalnq wysokose oplaty za wyzywienie
ustala rada gminy w drodze uchwaly. Art. 59 ust.2 tej ustawy upowaznia rady gminy do
okreslenia w drodze uchwaly warunk6w czysciowego lub calkowitego zwolnienie od
ponoszonych oplat.
Niniejsza uchwala zaklada wprowadzenie oplaty stalej miesiycznej za pobyt dziecka w zlobku
w zwiqzku z opiekq wykonywanq w wymiarze do 10 godzin dziennie, tj. 10% aktualnie
obowiqzujqcego minimalnego wynagrodzenia za pracy.
Obecnie godzinowa stawka za pobyt dziecka w zlobku wynosi 0,84 zl, stawka dzienna za 9
godzin wynosi 7,56 zl przy 22 dniach w miesiqcu oplata - 166,32 zl, stawka zywieniowa 5,00
zl dziennie przy 22 dniach - 110,00 zl, og6lem odplatnose miesiycznie - 276,32 zl.
Przy obecnym minimalnym wynagrodzeniu za pracy - 1750,00 zl oplata ryczahowa bydzie
wynosie 175,00 zl, wyzywienie 110,00 zl, og6lem odplatnose miesiycznie - 285,00 zl.



Po analizie sytuacji zlobka miejskiego TUPTUS w zakresie liczby dzieci, czasu ich pobytu,
sredniomiesiycznej frekwencji oraz koszt6w funkcjonowania instytucji. partycypacja
rodzic6w w kosztach swiadczet1 opiekut1czych w zlobku w postaci oplaty ryczaltowej jest
uzasadniona.
Warunki czysciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat za pobyt dziecka w zlobku
uwzglydniajqce dzieci niepelnosprawne, rodziny wielodzietne oraz rodziny 0 niskim
dochodzie na osoby w rodzinie pozostajq bez zmian.

Opini~ Komisji Oswiaty przedstawil Leszek Jarosiilski - przewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq uchwaly w sprawie zmiany uchwaly w sprawie
ustalenia wysokosci oplaty za korzystanie ze Zlobka Miejskiego z Oddzialami Integracyjnymi
"TUPTUS" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej oplaty za wyzywienie dziecka w zlobku .

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie zmiany uchwaly w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za korzystanie ze Zlobka
Miejskiego z Oddzialami Integracyjnymi "TUPTUS" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej
oplaty za wyzywienie dziecka w zlobku .

Temat referowala Anna Idzikowska - Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej.
Powiedziala m.in.
W ustawie z dnia 4 marca 201 Or.0 zmianie ustawy - Prawo wodne znowelizowano przepis art. 34a
ust 1 Prawa wodnego, nakladajqc na organy stanowiqce gmin okreSlenie w drodze uchwaly,
corocznie do dnia 31 maja, wykazu kqpielisk na terenie gminy.
Nowelizacja tej ustawy nalozyla na organizatora kqpielisk obowiqzek przekazania do dnia
31 grudnia roku poprzedzajqcego sezon kqpielowy wniosku 0 umieszczenie kqpieliska w wykazie
kqpielisk wydzielonego fragmentu w6d powierzchniowych, na kt6rym planuje utworzyc kqpielisko.
W przewidzianym ustawq terminie taki wniosek zlozyl Dyrektor Osrodka Sportu i Rekreacji
w Rawie Mazowieckiej. Wniosek byl kompletny i spelnial wymogi okreslone wart. 34a ust 3
znowelizowanego Prawa wodnego. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora sezon kqpielowy ma trwac od
20.06. 2015r. do 31.08.2015r.
Biorqc powyzsze pod uwagy, Bunnistrz Miasta Rawa Mazowiecka przygotowal projekt
uchwaly w sprawie wykazu kqpielisk na rok 2015 na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawil Andrzej Antosik - wiceprzewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq uchwaly w okreSlenia wykazu kqpielisk na
rok 2015 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.



Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil trdc projektu uchwaly
w sprawie okrdlenia wykazu kqpielisk na rok 2015 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do tresci uchwaly nie bylo.
Uchwala w glosowaniu zostala przyjyta jednoglosnie. Glosowalo 13 radnych.

Ad 9. Przyj~cie Programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierz~t na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2015 roku.

Temat referowala Anna Idzikowska - Naczelnik Wydzialu Gospodarki Komunalnej.
Powiedziala m.in.
Zgodnie z dyspozycjq art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977r. 0 ochronie zwierzqt Gmina
ma obowiqzek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzytom. Na podstawie art. 11a ust.l Rada Gminy
wypelniajqc obowiqzek, 0 kt6rym mowaj.w. okrdla corocznie do 31 marca Program opieki nad
bezdomnymi zwierzytami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt. "Program opieki nad
bezdomnymi zwierzytami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka w roku 2015" zostal stworzony z myslq 0 ograniczeniu ilosci zwierzqt bezdomnych
oraz polepszeniu ich bytowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
"Program opieki nad bezdomnymi zwierzytami oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie

Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2015" uzyskal pozytywnq opiniy Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Rawie Mazowieckiej.

Opini~ Komisji Komunalnej przedstawil Andrzej Antosik - wiceprzewodnicz~cy Komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq uchwaly w sprawie programu opieki nad
zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta Rawa
Mazowiecka w 2015 roku.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie przyjycia programu opieki nad zwierzytami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnosci zwierzqt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2015 roku.

Temat referowala Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedziala m.in.
Burmistrz Miasta wnioskuje do Wysokiej Rady 0 wyrazenie zgody na udzielenie pomocy
finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 4.000 zl. z przeznaczeniem tych srodk6w na dotacjy
dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na udzielanie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej
dla dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka.
Z informacji przekazanych przez dyrektor6w przedszkoli, szk61 oraz poradni wynika, ze dzieci i
uczniowie naszych szk61 potrzebujq specjalistycznej pomocy, w tym celu miasto nasze bydzie
partycypowac w kosztach zatrudnienia w poradni lekarza psychiatry dzieciycego.

Opini~ Komisji Budzetu przedstawil Michal Glicner - przewodnicz~cy komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowanq pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego
z przeznaczeniem tych srodk6w na dotacjy dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na
udzielanie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka.



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

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

Dzial 801 - Oswiata i wychowanie wprowadza siy do budzetu miasta dochody w wysokosci
19.577 zl., Sqto srodki pochodzqce z WFOSiGW w Lodzi stanowiqce dotacjy z funduszu dla
Gimnazjum Nr 1 na wydatki zwiqzane z realizacjq programu edukacji ekologicznej w tej
szkole pn. "Blizej natury".

1/ Dzial 600 - Transport, dokonuje siy zmian w rozdziale 60016 - drogi publiczne gminne
poprzez zmniejszenie 0 kwoty 25.000 zl. planowane wydatki majqtkowe na wykonanie prac
inwestycyjnych na zadaniu "Zmiana ukladu komunikacyjnego wok61 osiedla Zamkowa Wola
- kontynuacja zadania", zmniejszenie wydatk6w jest mozliwe po rozstrzygniyciu przetargu na
to zadanie.

2/ Dzial 801 - Oswiata i wychowanie obejmuje zmiany w planowanych wydatkach
biezqcych w nastypujqcych rozdzialach:
- rozdzial 80104 - przedszkola, dokonuje siy przeniesienia srodk6w wlasnych budzetu miasta
w kwocie 246.928 zl. zmniejszajqc wydatki biezqce w przedszkolach miejskich, i przenosi siy
z tej kwoty 200.000 zl na zwiykszenie wydatk6w biezqcych w tym rozdziale
na dotacje dla niepublicznych plac6wek - przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne.
W 2015 roku zwiykszyla siy z 4 do 5 liczba plac6wek objytych dotacjq, a ponadto od 2015
roku w jednej z plac6wek objyto opiekq przedszkolnq 2 dzieci niepelnosprawnych, gdzie
dotacja na jedno dziecko niepelnosprawne wynosi miesiycznie 4.118 zl. Dotacja miesiyczna
na pozostale dzieci to 562 zl/dziecko. Kwoty 46.928 zl. przenosimy na zwiykszenie rezerwy
og61nej budzetu miasta. Korekta planowanych wydatk6w w przedszkolach w kwocie jw.
jest mozliwa z uwagi na fakt pozyskania na wydatki biezqce plac6wek przedszkolnych
srodk6w z dotacji celowej z budzetu panstwa, kt6re zostaly wprowadzone do budzetu w
drodze zarzqdzenia Burmistrza Miasta.
Ponadto na wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 przenosi siy z wydatk6w
biezqcych w tej plac6wce kwoty 5.300 zl. na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego w tej
plac6wce - obieraczki do ziemniak6w. Urzqdzenie dotychczas wykorzystywane w
przedszkolu ( zakupione w 2010 r.) uleglo zepsuciu. Nie ma mozliwosci jego naprawy, gdyz
nie ma do niego czysci zamiennych. Dyrektor plac6wki wnioskuje 0 przesuniycie srodk6w na
zakup nowego urzqdzenia.



- rozdzia180110 - zwiyksza siy 0 kwoty 19.577 zl. wydatki biezqce w Gimnazjum Nr 1, Sqto
srodki pochodzqce z dotacji z WFOSiGW w Lodzi na wydatki zwiqzane z realizacjq
programu edukacji ekologicznej w tej szkole pn. "Blizej natury" - zakup pomocy
dydaktycznych dla szkoly i wycieczki edukacyjne dla mlodziezy biorqcej udzial w
programle.
31 Dzial 758 - zwiyksza siy 0 kwoty 46.928 zl. wysokosc rezerwy ogolnej budzetu.
41 Dzial 854 - wprowadza siy do polanu wydatkow dotacjy w wysokosci 4.000 zl. dla
Powiatu Rawskiego z przeznaczeniem tych srodkow dla Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej na udzielanie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci z terenu
miasta Rawa Mazowiecka. Z informacji przekazanych przez dyrektorow przedszkoli, szkol
oraz poradni wynika, ze dzieci i uczniowie naszych szkol potrzebujq specjalistycznej pomocy,
w tym celu miasto nasze bydzie partycypowac w kosztach zatrudnienia w poradni lekarza
psychiatry dzieciycego.
51 Dzial 926 - kultura fizyczna: na wniosek Dyrektora OSIR w Rawie Mazowieckiej
przeznacza siy z budzetu Miasta dotacje celowq- inwestycyjnq dla tej placowki na wykonanie
niezbydnej modernizacji fragmentu kolektora odprowadzajqcego wody ze stawow
buforowych 4 i 5 zbiornika wodnego DOLNA. Obecny kolektor zbudowany jest z rur
betonowych. Na odcinku pomiydzy stawami nastqpilo rozszczelnienie polqczen rur co
skutkowalo wyplukaniem znacznej ilosci ziemi i powstaniem zapadliska 0 glybokosci
pond a I m na dlugosci ok.12 m. Modernizacja uszkodzonego fragmentu kolektora polegac
bydzie na wymianie ok.15 m rur betonowych na drenazowe rury pev, wykonanie
odpowiedniej stabilizacji podloza i zasypanie kolektora ziemiq do istniejqcego poziomu.
Przeznaczona z budzetu Miasta kwota na ten cel to 25.000 zl. Wykonanie zadaniajest
konieczne rowniez ze wzglydu na bezpieczei1stwo osob spacerujqcych na terenie osrodka.

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

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie zmiany budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 1'.

Ad 12. Okreslenie szczeg610wych zasad i trybu umarzania wierzytelnosci przypadaj~cych
jednostkom organizacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulg oraz
wskazania organ6w do tego uprawnionych.

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

Projekt uchwaly obejmuje ustalenie szczegolowych zasad i trybu umarzania wierzytelnosci
przypadajqcych jednostkom organizacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych
ulg oraz wskazania organow do tego uprawnionych. Stosownie do art.59 ustawy 0 finansach
publicznych Rada Miasta moze w drodze uchwaly okreslic szczegolowe zasady udzielania ulg
w dochodach wlasnychj.s.t., ktore nie Sqobjyte Ordynacjq podatkowq.
Sq to dochody z oplat cywilnoprawnych np. oplaty za dzierzawy, uzytkowanie wieczyste, oplaty
za naJem.



Okreslenie przez Wysok'i Rady zasad i trybu udzielania ulg bydzie stanowilo podstawy do udzielenia
takich ulg przez Burmistrza Miasta oraz Dyrektor6w jednostek organizacyjnych Miasta Rawa
Mazowiecka.

Opinil( Komisji Budzetu przedstawil Michal Glicner - przewodnicz~cy komisji.
Komisja pozytywnie zaopiniowala proponowan'i uchwaly w sprawie okreslenia szczeg6lowych
zasad i trybu umarzania wierzytelnosci przypadaj'icych jednostkom organizacyjnym Miasta
Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulg oraz wskazania organ6w do tego uprawnionych.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie okreslenia szczeg6lowych zasad i trybu umarzania wierzytelnosci przypadaj'icych
jednostkom organizacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i udzielania innych ulg oraz wskazania
organ6w do tego uprawnionych.

Ad 13. Wyb6r przedstawiciela do Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc pisma Starosty Rawskiego
w sprawie powolania Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
W zwi'izku z uplywem czteroletniej kadencji czlonk6w Rady Spolecznej dzialaj'icej przy
SPZOZ Rawa Mazowiecka Starosta Rawski zwr6cil siy z prosb'i 0 wytypowanie przedstawiciela do
Rady Spolecznej na nastypna kadencjy.

Radny Leszek Jarosinski zglosil kandydatury Pana Przewodnicz'icego Rady Miasta Zbigniewa
Sienkiewicza.

Pan Zbigniew Sienkiewicz wyrazil zgody na kandydowania na czlonka Rady Spolecznej przy
Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

W glosowaniu jednoglosnie ( glosowalo 13 radnych) wybrano Pana Zbigniewa Sienkiewicza na
czlonka Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakladzie Opieki Zdrowotnej w
Rawie Mazowieckiej.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil tresc projektu uchwaly
w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Spolecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakladzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
Uwag do tresci uchwaly nie bylo.



Ad 14. Ocena zasobow pomocy spolecznej za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z dzialalnosci
Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2014.

Temat referowala Agnieszka Zimecka - Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej.
Powiedziala m.in.
Obowiqzek opracowania corocznej oceny zasobow pomocy spolecznej wynika z art 16a ustawy
o pomocy spolecznej. Ocena dokonywana jest w oparciu 0 analizy lokalnej sytuacji spolecznej
i demograficznej, sporzqdzana na ogolnopolskim standaryzowanym formularzu sprawozdawczym.
Obejmuje zespol zasobow instytucjonalnych, organizacyjnych, a takze nakladow finansowych i
zbiorcze zestawienie osob i rodzin korzystajqcych z pomocy spolecznej, rodzaje ich problemow
oraz ich rozklad ilosciowy.
Do sporzqdzenia oceny zasobow pomocy spolecznej wykorzystane Sqzestawienia danych
pochodzqcych z kilku obszarow funkcjonowania obejmujqcych analizy lokalnej sytuacji spolecznej
i demograficznej, infrastruktury, kadry, nakladow finansowych, pochodzqcych z zewnytrznych

zrodel statystycznych (glownie systemu SAC - Statystycznej Aplikacji Centralnej) oraz opraCOWal1
i danych wlasnych osrodka pomocy spolecznej.

Na podstawie zebranych danych mozna stwierdzic:
1. Zmniejsza siy liczba mieszkancow miasta. W strukturze demograficznej nadal utrzymuje
siy tendencj a wiykszej liczby kobiet w ogole mieszkancow ( rok 2012 - 51,86% , rok 2013 -
52,31 %, rok 2014 - 52,42%). Najwiykszq grupy mieszkancow stanowiq osoby w przedziale
wiekowym 18-64 lata (rok 2012 - 66%, rok 2013 - 66%, rok 2014 - 69%).

2. Odsetek osob bezrobotnych w odniesieniu do ogolnej liczby mieszkancow w wieku
produkcyjnym w roku 2014 wyniosl 5,68% ( rok 2012 - 6,95% , rok 2013 - 7,30%) w tym
osob dlugotrwale bezrobotnych 3% (rok 2012 - 2,72%, rok 2013 - 3,21 %).

3. Wiykszosc zasobow mieszkaniowych na terenie miasta to zasoby spoldzielni
mieszkaniowych, wspolnot mieszkaniowych i wlascicieli prywatnych. Zasob gminny jest w
tym zakresie jest niewielki i pozostaje na niezmienionym poziomie, natomiast
zapotrzebowanie na lokale socjalne nadal stanowi tendencjq rosnqcq.

4. Zestawienie zasobow instytucjonalnych pomocy i wsparcia obejmuje prowadzone przez
organizacje pozarzqdowe noclegowniy oraz placowky wsparcia dziennego (pod ktorq
klasyfikowana jest swietlica srodowiskowa). Diagnoza nie obejmuje zasobow 0 zasiygu
powiatowym nie mniej jednak na terenie miasta zlokalizowane Sq takie osrodki wsparcia jak:
warsztaty terapii zajyciowej, osrodek interwencji kryzysowej, jednostka poradnictwa
specjalistycznego (poradnia psychologiczno-pedagogiczna) do ktorych mieszkal1cy miasta
majq dostyp.

5. Osrodek pomocy spolecznej wspolpracuje z organizacjami pozarzqdowymi
funkcjonujqcymi na terenie miasta na biezqco. Sposrod organizacji do najczysciej
wspolpracujqcych nalezq: PCK, Caritas, RSA Szansa i Pogotowie Rodzinne. Realizacja uslug
opiekunczych prowadzona jest w ramach zasobow wlasnych osrodka pomocy spolecznej.

6. Odsetek mieszkancow korzystajqcych ze wsparcia pomocy spolecznej utrzymuje siy w
granicach 5% przy czym ponad 40% swiadczeniobiorcow to osoby i rodziny korzystajqce z
pomocy dlugotrwale (tj co najmniej przez 18 miesiycy).

7. Najczystsze przyczyny ubiegania siy 0 pomoc spolecznq to: ubostwo, dlugotrwala lub
ciyzka choroba, bezrobocie i niepelnosprawnosc.



Z uwagi na fakt, it oeena zasob6w nie wyezerpuje w ealosei zagadnien objytyeh dzialalnoseiq
osrodka pomoey spoleeznej, uzupelnieniem informaeji jest sprawozdanie z dzialalnosei
osrodka za 2014r.

Miejski Osrodek Pomoey Spolecznej w Rawie Mazowieckiej z obeenq siedzibq przy ul.
Kosciuszki 5 jest jednostkq organizacyjnq Miasta Rawa Mazowiecka powolanq Uehwalq
Miejskiej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej z dnia 8 marea 1990r. nr XIII55/90 w
sprawie utworzenia Miej skiego Osrodka Pomocy Spoleeznej w Rawie Mazowieckiej.

Osrodek dziala na podstawie statutu Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej stanowiqcego
zalqeznik do Uehwaly nr XV/121/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego 2012r
w sprawie nadania Statutu Miejskiego Osrodka Pomocy Spoleeznej w Rawie Mazowieckiej i
w oparciu 0 ustawy:
- z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spolecznej
- z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansaeh publieznyeh

Miejski Osrodek Pomoey Spoleeznej w Rawie Mazowieckiej realizuje zadania wlasne gminy
oraz zadania zleeone gminie z zakresu administracji rzqdowej, wynikajqce z ustaw:
1) z dnia 12 marca 2004 r. 0 pomocy spoleeznej,
2) z dnia 28 listopada 2003 r. 0 swiadczeniach rodzinnych,
3) z dnia 4 kwietnia 2014r. 0 ustaleniu i wyplaeie zasilk6w dla opiekun6w,
4) z dnia 7 wrzeSnia 2007 r. 0 pomoey osobom uprawnionym do aliment6w,
5) z dnia 9 czerwca 2011r 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastypcze,
6) z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeeiwdzialaniu przemocy w rodzinie,
7) z dnia 27 sierpnia 2004r. 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodk6w
publicznyeh
8) z dnia 19 sierpnia 1994 0 oehronie zdrowia psyehieznego.

Osrodek pomocy spoleeznej jest jednostkq, kt6rq ustawa 0 przeciwdzialaniu przemocy w
rodzinie wskazuje jako podmiot prowadzqcy obslugy organizacyjno-technicznq zespolu.
W roku 2014 odbyly siy 4 posiedzenia zespolu interdyscyplinarnego.
Og61em w 2014r przedmiotem dzialalnosei zespolu interdyseyplinarnego i grup roboczych
bylo 57 spraw w tym 19 stanowilo kontynuacjy z roku poprzedniego, 38 wszezyto w roku
2014.
W roku 2014 powolano 57 grup roboczych do prowadzenia proeedury niebieskiej karty w
indywidualnych przypadkach. Lqcznie odbylo siy 252 spotkania grup roboczych.
W roku 2014 w zwiqzku z prowadzonq proeedurq niebieskiej karty, sporzqdzono 6 wniosk6w
do Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych oraz 6 spraw zostalo
przekazanyeh do prokuratury.
Na dziell 31.12.2014r zakonczono 31 procedur w tym 14 spraw w zwiqzku ze
zrealizowaniem planu i przypuszezeniem ustania przemocy, 17 spraw w zwiqzku z brakiem
zasadnosci dzialan.
W roku 2015 kontynuowanyeh procedur pozostalo 26 .
Na obslugy zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie w roku 2014
wydatkowano kwoty - 10372, 16z1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup uslug
poeztowych, szkoleniowych oraz materia16w biurowych.



Ad 15. Sprawozdanie z realizacji programu wsp61pracy Miasta Rawa Mazowiecka w 2014
roku z organizacjami pozarz~dowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dziala1nosci pozytku publicznego i wolontariacie naklada
na organy administracji pub1icznej obowi<j.zekrealizacji zadaiJ.ze sfery publicznej we wspolpracy z
organizacjami pozarz<j.dowymi oraz podmiotami prowadz<j.cymi dziala1nosc pozytku publicznego,
o ktorych mowa wart. 3 cytowanej ustawy. Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwa1a corocznie
program wspolpracy z organizacjami pozarz<j.dowymi, ktory okrdla obszary i zasady oraz formy
wspolpracy oraz zawiera wykaz zadaiJ.priorytetowych, stanowi<j.cych podstawy d1a wladz Miasta
do dysponowania srodkami publicznymi, przeznaczonymi na dofinansowanie zadaiJ.pub1icznych,
pozostaj<j.cychwe wlasciwosci samorz<j.duMiasta, a rea1izowanych przez organizacje
pozarz<j.dowe.

Miasto Rawa Mazowiecka w kazdym roku przeprowadza konsultacje projektu programu
wspolpracy, w roku 2013 trwaly one od 4 listopada do 19 listopada 2013 r.
Ce1em przeprowadzonych konsu1tacji bylo umozliwienie wszystkim zainteresowanym wl<j.czenia
siy do wspoltworzenia dokumentu, ktory regulowal w 2014 roku wspolpracy Miasta Rawa
Mazowiecka ze srodowiskiem III sektora.
Program wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka w 2014 roku z organizacjami pozarz<j.dowymi oraz
podmiotami prowadz<j.cymi dziala1nosc pozytku publicznego, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziala1nosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie zostal przyjyty
uchwal<j.Nr XXXII/244113 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 listopada 2013 r.
Zgodnie z program em na 2014 rok wspolpraca Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarz<j.dowymi miala charakter:

• finansowy - polegaj<j.cy na udzie1aniu dotacji organizacjom, ktore w wyniku
postypowania konkursowego wykonywaly zadania publiczne;

• pozafinansowy - oparty na wspolpracy merytorycznej w zakresie realizowanych zadall
zawartych w Programie

Wspolpraca 0 charakterze finansowym odbywala siy w postaci wspierania wykonania zadania
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Glownym trybem
zlecania organizacjom realizacji zadaiJ.publicznych byly otwarte konkursy ofert. W ramach
Programu Miasto Rawa Mazowiecka udzielalo takZe dotacji dla organizacji pozarz<j.dowych, jako
dofinansowanie wkladu wlasnego do projektow wspolfinansowanych ze srodkow zewnytrznych, a
sluz<j.cychrealizacji zadaiJ.publicznych miasta.

Wspolpraca 0 charakterze pozafinansowym polegala na udzielaniu wzajemnej pomocy w
zdobywaniu srodkow ze :Zrodel zewnytrznych na rea1izacjy zadaiJ. pub1icznych miasta.
Wspo1ne dzialania zaowocowaly forma1nym i nieforma1nym partnerstwem w projektach
samorz<j.du oraz organizacji pozarz<j.dowych, a takZe w promowaniu wizerunku organizacji
pozarz<j.dowych. Ponadto bezplatnie udostypniamy organizacjom sa1y narad, sprzyt
komputerowy.
Zrealizowano nastypuj<j.ceprojekty:

- "Topogranie"(partnerstwo Miasto Rawa Mazowiecka organizator Rawskie
Stowarzyszenie Milosnikow Gier Fabularnych i Fantastyki "Topory"),

- Bernardynki Rawskie (partnerstwo Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
"Zawisza" i Parafialnego Zespolu Charytatywnego "Caritas"),



- Marsz dla zycia i rodziny (partnerstwo Miasto Rawa Mazowiecka, Stowarzyszenie
Rodzin Wielodzietnych "Nasze Dzieci", Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
"Zawisza", Parafialny Zesp61 Charytatywny "Caritas", Przymierze Rodzin,

- uroczystosci patriotyczne z okazji rocznicy wybuchu II wojny swiatowej,
wyzwolenia Rawy Mazowieckiej, ZakOl1cZeniaII wojny swiatowej (partnerstwo
Miasta Rawa Mazowiecka ze Zwiqzkiem Kombatant6w Rzeczypospolitej Polskiej
i Bylych Wiyini6w Politycznych Kolo w Rawie Mazowieckiej,

- Milka moje miasto siy przytula - (partnerstwo instytucji miasta, mieszkanc6w i
organizacji pozarzqdowych),

- program profilaktyczny "Ku przyszlosci" (partnerstwo Stowarzyszenie "Przymierze
Rodzin" Swietlica im. Bf. Edmunda Bojanowskiego),

- Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy (partnerstwo Urzydu Marszalkowskiego z
OSiR i Miasto Rawa Mazowiecka),

- Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Aquathlonie i Duathlonie (partnerstwo Urzydu
Marszalkowskiego z Klubem Triathlon Rawa i Miasto Rawa Mazowiecka),

- Maraton Plywacki im. Pawla Pioruna (partnerstwo WOPR, OSiR i Miasto Rawa
Mazowiecka),

- Maraton Rowerowy z cyklu "Merida Mazovia Marathon" (partnerstwo
Stowarzyszenia Zielony Szlak (Cezary Zamana), Rawa MTB, Miasto Rawa
Mazowiecka),

- cykl turniej6w tenisa ziemnego - (partnerstwo Rawskie Towarzystwo Tenisa
Ziemnego i Miasto Rawa Mazowiecka),

- Mistrzostwa Polski w Tenisie Stolowym SZS -( partnerstwo Zarzqd Wojew6dzki
SZS, MLUKS Dw6jka, Miasto Rawa Mazowiecka),

- Wyscig kolarski ZTC BIKE RACE - (partnerstwo Zyrardowskie Towarzystwo
Cyklist6w, Urzqd Marszalkowski, Miasto Rawa Mazowiecka)

- Radosne Swiyto - Obchody Konstytucji 3 Maja, bieg na dystansie 8 km
(partnerstwo Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Miasto Rawa
Mazowiecka, KS Triathlon Rawa),

- Polska Biega (partnerstwo Miasto Rawa Mazowiecka, KS Triathlon Rawa),
Miydzynarodowe Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w tenisie stolowym
(partnerstwo Miasto Rawa Mazowiecka, MLUKS Dw6jka),
Turniej pilki noznej Rawa CUP 2014 (partnerstwo Miasto Rawa Mazowiecka,
Stowarzyszenie kibic6w Widzewa "Tylko Widzew").

Podmioty realizujqce powyzsze zadania wykorzystaly przyznanq kwoty udzielonej dotacji w
lqcznej wysokosci 946 486,82 zl, w tym:

- Oswiata i wychowanie - 45 000 zl.
- Ochrona zdrowia - 224 486,82 zl.
- Pomoc spoleczna - 85 000 zl.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 17 000 zl.
- Kultura fizyczna - 575 000 zl.



Ad 16. Stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie sytuacji w rolnictwie na
terytorium RP w zwi~zku z licznymi protestami rolniczymi m.in. w Gminie Miasto
Rawa Mazowiecka.

Przewodniczqcy Rady Miasta przedstawil tresc pisma - wniosek NSZZRI Zarzqd Powiatowy
w Skierniewicach w sprawie poparcia zlozonych postulat6w dotyczqcych poprawy sytuacji
w polskim rolnictwie.

Nastypnie Przewodniczqcy Rady Miasta przedstawil proponowanq tresc stanowiska Rady Miasta w
sprawie w sprawie sytuacji w rolnictwie na terytorium RP w zwiqzku z licznymi protestami rolniczymi
m. in. w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

"W zwiqzku z protestami rolnik6w w dniu 13 lutego 2015 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka
wyraza glybokie zaniepokojenie obecnq, niezwykle trudnq sytuacjq w polskim rolnictwie.
Podczas protestu podnoszono coraz bardziej rozlegly i coraz glybszy kryzys, kt6ry ogarnql juz niemal
wszystkie dzialy produkcji rolnej.
Ceny zb6z, mleka, zywca, owoc6w i innych produkt6w rolnych spadly ponizej koszt6w produkcji.
Wielu rolnik6w siy zadluza, nad wieloma gospodarstwami rolnymi wojew6dztwa l6dzkiego zawisla
groiba komorniczej licytacji.

Rada Miasta Rawa Mazowiecka popiera wszystkie sluszne postulaty zlozone w dniu 13 lutego
2015 roku przez NSZZRI Solidarnosc Powiatu Skierniewickiego.

Radny Piotr Irla zabierajqc glos wni6sl zastrzezenia do treSci przedlozonego stanowiska.
Dodal, ze przedlozone stanowisko jest zbyt lakoniczne i bez doglybnej analizy postulat6w.
Nalezaloby je doprecyzowac i okreslic jednoznaczne "jakie wszystkie sluszne postulaty"
czy jakie "oszustwo".

Radny Bartlomiej Kosiacki odni6sl siy do uwag przedm6wc6w uwazajqc, ze nie forma przedlozonego
stanowiska jest najwazniejsza intencja przedlozonego stanowiska.

Radny Piotr Irla w imieniu Klubu "SKUTECZNOSC" i Klubu "GOSPODARNOSC" przedlozyl
wypracowane stanowisko w sprawie sytuacji ekonomicznej w sektorze rolnym.
Przedstawil tresc proponowanego stanowiska:

"Rada Miasta Rawa Mazowiecka, odpowiadajqc na apel protestujqcych rolnik6w, dostrzega trudnq
sytuacjy w polskim rolnictwie oraz rozumie niezadowolenie rolnik6w, popierajqc wiykszosc z
przedlozonych na ryce Burmistrza Rawy Mazowieckiej postulat6w protestacyjnych.

Ta trudna sytuacja zostala spotygowana w ostatnim czasie m.in. w zwiqzku
z wprowadzeniem rosyjskiego embarga, wystqpieniem wirusa afrykanskiego pomoru swin oraz
kar za przekroczenie kwot mlecznych.
Wobec powyzszego:

Oczekujemy od Rzqdu Rzeczypospolitej Polskiej systematycznego i konstruktywnego
dialogu ze zwiqzkami i organizacjami rolniczymi, zrozumienia problem6w rolnik6w i
podjycie niezwlocznie wlasciwych decyzji.
Oczekujemy takZe od Rzqdu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stosownych dzialan
zmierzaj qcych do:



• ochrony polskich producentow zywnosci w zakresie umozliwiajqcym utrzymanie
oplacalnosci produkcji rolniczej;

• zintensyfikowania wsparcia i promocji krajowej, rodzimej produkcji rolno-
spozywczej;

• adekwatnej ochrony poIskich producentow rolnych przed skutkami podejmowanych
decyzji politycznych;

• uregulowania obrotu ziemiq rolnq z uwzglydnieniem interesow gospodarstw
rodzinnych;

• podjycia dzialan zmierzajqcych do redukcji populacji dzikow, bobrow, losi
i przeciwdzialania rozmiarowi szkod przez nie wyrzqdzanych;

• zmiany regulacji prawnych umozliwiajqcych dochodzenie odszkodowan dla rolnikow
ze strony paI1stwa za szkody wyrzqdzone przez zwierzyny lownq, ktora jest wlasnosciq
Skarbu Panstwa.

Popierajqc wiykszosc postulatow protestacyjnych rolnikow, apelujemy do Rzqdu
Rzeczypospolitej Polskiej, poslow i senatorow oraz europarlamentarzystow 0 podjycie
zdecydowanych podnadpartyjnych dzialan w obronie polskiego rolnictwa."

Tomasz Nowicki Wiceburmistrz Miasta zglosil wniosek aby przyjqc stanowisko zaproponowane
przez Przewodniczqcego Rady Miasta.

Przewodnicz~cy Rady Miasta przedstawil treSc stanowiska Rady Miasta w sprawie sytuacji
w rolnictwie na terytorium RP w zwiqzku z licznymi protestami rolniczymi m.in. w Gminie
Miasto Rawa Mazowiecka.

Stanowisko w glosowaniu zostalo przyjyte wiykszosciq glosow. Glosowalo 13 radnych , za - 7,
przeciw 3, wstrzymujqcych - 3.

Ad 17. Sprawozdanie z wykonania uchwal Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 1 grudnia
2014r. do 31 marca 2015.

Sprawozdanie z wykonania uchwal zawieralo okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 marca 2015. r.
W tym okresie Rada podjyla 25 uchwal. Nie wymagalo sprawozdania 6 uchwal.
Zrealizowano 7 uchwal. W realizacji pozostaje 12 uchwal.
Rada przyj yla przedlozone sprawozdania.

Ad 18. Informacja 0 umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w I kwartale 2015 r.

Sprawozdanie zawieralo okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.
W tym okresie zostalo zarejestrowanych 160 umow, z czego:
- 5 w Przedszkolu Nr 1
- 2 w Przedszkolu Nr 2
- 1 w Przedszkolu Nr 3
- 2 w Gimnazjum Nr 1
- 1 w Gimnazjum Nr 2
- 2 w Szkole Podstawowej Nr 2
- 3 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 24 w Miejskim Domu Kultury,
- 26 w Osrodku Sportu i Rekreacji,



- 6 w Muzeum Ziemi Rawskiej,
- 88 w Urzydzie Miasta

Informacjy przedstawil Burmistrz Dariusz Misztal..
Powiedzial m.in.
Informacja zawiera okres od 4 marca 2015 r. do 22 kwietnia 2015 r.
W tym okresie w kazdq srody przyjytych zostalo 53 interesantow.

Problematyka to: mieszkania komunalne lub socjalne - przydzial lub zamiana, pozyskanie pracy,
zakup dzialki, pomoc finansowa, plan zagospodarowania przestrzennego,
W tym okresie uczestniczylem w:
- spotkaniu w WFOSiGW w sprawie w sprawie budowy ogrodu miejskiego,
- spotkaniu w Urzecie Marszalkowskim w sprawuie projektow"
- spotkaniu z przedsiybiorcami, ,
- spotkaniu w Radio Wiktoria z okazji obchodow 20-lecia"
- spotkaniu w Starostwie Powiatowym - kilka spotkan"
- spotkaniu z pose! Dorotq Rutkowskq, ,
- spotkaniu z Miejska Rada Seniorow, ,
- kilka spotkaniu w sprawie DNI RAWY.

Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawil treSc uchwaly Nr III/36/ /2015
Skladu Orzekajqcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie
opinii 0 mozliwosci sfinansowania planowanego deficytu budzetowego w 2015 roku oraz 0

prawidlowosci planowanej kwoty dlugu przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Nast~pnie Przewodnicz~cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przestawil tresc pisma
odpowiedz na pismo L.dz. 369/ PII20 15 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyrazenia zgody przez
organ stanowiqcy Miasta Rawa Mazowiecka na udzielenie Rawsko-Mazowieckiej Spoldzielni
Mieszkaniowej bonifikaty od oplaty z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego
w prawo wlasnosci nieruchomosci gruntowych.

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadajqc, zapewnil, ze pomimo, ze konstrukcja "pawia"
usytuowana jest nie naszym gruncie "paw" bydzie ukwiecony.

Radny Piotr Irla zabierajqc glos wyjasnial, ze konstrukcja "pawia" to obiekt malej architektury, ten
kto to go postawil ten jest wlascicielem, w zwiqzku z tym "paw" jest wlasnosciq misata.

Radny Zbigniew Tuszynski zwrocil siy z prosbq 0 ustawienie dwoch lawek w ciqgu pieszym przy
ulicy Niepodleglosci ( od ui. Krakowskiej do ZWOlil1skiego)oraz 0 naprawy nawierzchni ulicy Polnej.
Obecny stan nawierzchni jest bardzo zly ( ogromne dziury).



Radny Michal Glicner zwr6cil siy z pytaniem kiedy bydzie uruchomiony parking za zapleczu
budynku Urzydu Miasta.
Uruchomienie tego parkingu pozwoli uwolni6 miejsca parkingowe dla klient6w przed budynkiem
ratusza.

Radny Piotr Irla zwr6cil siy z pytaniem w sprawie audytu, kt6ry zostal przeprowadzony w
Urzydzie Miasta, jakie Sq koncowe wnioski oraz zapytal 0 budownictwo mieszkaniowe - mieszkania
Socjalne, jakie Sq w tej sprawie dzialania.

Na tym punkcie Przewodnicz~cy rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zakonczyl obrady VI Sesji
Rady Miasta.
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