
PRoToKoŁ
z obrad XXXV Sesji V[ kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 5 marca 2014r.

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

obrady XXXV Sesji otworzył"aPrzewodntcząca Rady Miasta GraŻyna Dębska.

Powitała zaproszonych gości' publicznoŚc oraz radnych przybyłych na Sesję.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocnośó obrad.
Obecnych 14 radnych.

Przewodnicząca Rady Miasta Grazyna Dębska poinformowała, Że w obradach bierze udział'
nowo wybrany radny (w wyborach uzupełniaj4cych, z powodu śmierci radnego Mariana
Janowskiego ) Stanisław Kabziński.

Następnie Przewodnicząca Rady przedstawiła treść roty ślubowania. Radni wysłuchali treści roty
Ślubowania na stojąco.
Po odczytaniu roty radny Stanisław Kabziński wypowiedział słowo ,,SLUBUJĘ'', dodając słowa
..TAK MI DoPoMoŻBoG- '
PrzewodniczącaRady Miasta stwierdziła ,Że od tego momentu skład Rady liczy 15 radnych
aradny Stanisław Kabziński podpisał listę obecności.

Kolej no przedstawiła proponowany porządek obrad'
Zwroc1ła się z p1.tan|em czy są uwagi do przedłoionego porządku obrad.

Z-caBurmistrza Miasta Wojciech Skoczek zwróc|ł. się z prośba o wprowadzenie do porz4dku obrad
dodatkowego punktu w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów
do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja2014 t.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek BurmistrzaMiasta o wprowadzeniu do porz4dku
obrad dodatkowego punktu.
Wniosek w gtosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Przewodni c ząca Rady p o ddała po d gło sow anie p or z4dek obrad'

Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie (głosowało 15 radnych)
w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Złożzenlę ślubowania przez radnego.
3. Przyjęcie porządku obrad.



4' Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesj i.
5. Zmtana uchwały w sprawie ustalenia zasadprzyznawania, zwa|niania oraz zwrotu przyznanej

pomocy tzeczowej, zasiłków celowych oraz okresowych osobom i rodzinom nie spełniającym
kryterium dochodowego okreŚlonego w ustawie o pomocy społecznej'

6'Przyjęcie Programu osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywianta dzięc,i
t mł'odzieĘ na |ata 20 | 4 -2020.

7. Sprawozdanie roczne za2013r zrealizacji zadan z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby
Zw |ązane z r ealizai1 ą zadai.

8. Zmtana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest
Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewozników oraz warunków
i zasad korzystania z Ę ch obiektów.

9. Przyjęcie plogramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobtegania bezdomności
rwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowieckaw f0|4r.

I0. Zatwięrdzęnie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie Ścieków.
II. Zmtana uchwały w sprawie ustalenia Itczby puŃtów sprzedaŻy napojów alkoholowych oraz

zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedażry i podawania napojów
alkoholowych.

12. Nieodptatneprzeniesienie własności nieruchomości na rzeczZwiązku Gmin Wyznaniowych
Zydowskich w RP.

13. Zmtana budzetu Miasta Rawa Mazowieckana}}l4r.
14. Zmtana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Rawa Mazowiecka ta |ata 2014-2017 i kwoty długu.
| 5' Zaciągnięcie kredyu.
l6. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budzetowego
|7.IJtworzenie Żłobka Miejskiego z oddział,ami integracyjnymi, dla którego organem prowadzącym

jest Miasto Rawa Mazowiecka.
18. Rozpatrzenie skargi na działa|ność Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów

w Rawie Mazowieckiej.
19. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeńnauczycieli na poszczegó|nych stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka osi4gniętych
w 2013 roku.

20. Powołanie Miejskiej Rady Seniorów.
2I. Zmlana składu osobowego komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
22.Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,

zaruądzonych na dzienZ1 maja20l4 r.
23. Informacja o umowach cywilnychzawartychprzez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne

miasta w IV kwartaIe20l3r.
24. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego placy między sesjami.
2 5 . Interpelacj e, zapytanra.
26. Zakonczenie obrad.

Ad 3. Przyjęcie protokolu z poprzedniej Sesji.

Protokół z obrad XXXN Sesji Rady Miasta został przyjęty większością głosów.
Głosowało 14 radnych, wstrzymuj ący - 7.
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Ad 5. Zmiana uchwaĘ w sprawie ustalenia zasad przyznawania, zwalniania oraz zwrotu przlznanl
pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz okresowych osobom i rodzinom nie spełniającym
kryterium dochodowego okreŚlonego w ustawie o pomocy społecznej.

Temat referowała Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego oŚrodka Pomocy Społecznej.
Powiedziała min.

Przedmiotem niniejszego projektu uchwały jest zmiana Uchwały Nr XVII/151/04 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dntaLl kwrctnia}})4r w sprawie ustalenia zasadprzyznawania, zwalniania oraz zwrotu
przyznanej pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz okresowych osobom i rodzinom
nie spełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Powyiszazm|an
ma na celu dostosowanie zapisów uchwały do rządowego programu w zakresie dożywianiana|ata2014
2020.
Rz4dowy program zakŁada, iz ze środków przekazanych w ramach tego programu gminy udzie|ają
wsparcia osobom spełniającym warunki ottzymantapomocy wskazane w Ustawie o pomocy społecznej
oraz spełniającym kryerium dochodowe w wysokości I50Yo kryterium wynikającego z Ustawy
o pomocy społecznej. Ponieważ rzqdowy program nie może być podstawązastąptenia ustawowych
kryteriów dochodowych kryteriami wskazanymi w rządowym programie, zachodzipotrzebapodjęcia
uchwały pozwa|ającej na udzielenię bezzwrotnej pomocy osobom i rodzinom których dochody
przekt acza1 ą 1 00% kryterium ustawowe go.
Projekt uchwały zaktadaprzyzfiawaniebezzwrotnej pomocy rzeczowej w formie posiłku lub
świadczeniarzęczowego w postaci produktów zywnościowych wskazanym w uchwale podmiotom,
jeŻe|t dochód nie przekracza 1'50Yo kryterium ustawowego.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki - przewodniczący Komisji.
Komisja oŚwiaty zaopiniowała pozy,tywnl'e przedł"oŻony projekt zmtany uchwały w sprawie ustalęnia
zasadprzyznawania, zwa|nianlaoraz zwrotu przymanej pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz
okresowych osobom i rodzinom nie spełniającym kryterium dochodowego określonego w ustawie o
pomocy społecznej. W głosowaniu został Wzyjęty j ednogłośnie.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treŚć projektu uchwały w sprawie
zm:.ana uchwały w sprawie ustalenia zasadptzyznawania,zwa|nianiaoraz zwrotu przyznanęJ
pomocy rzeczoweJ) zasiłków celowych oraz okresovvych osobom i rodzinom nie spełniaj4cym
kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowantu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 6. Przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci
młodzieżLy na lata 2014-2020.

Temat referowała Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego ośrodka Pomocy Społecznej'
Powiedziała min.
Do końca 2013r obowiązywały przepisy umożliwiające udzielenie pomocy w postaci posiłku dla
dziecka lub ucznia w sytuacji zgŁoszenia takiej potrzeby odpowiędnio pIzez dyrektora szkoły lub
przedszkola właściwemu oŚrodkowi pomocy społecznej.
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objęcie tą formą pomocy dzięcka lub ucznia następowało bez konieczności wydawania decyzji
administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji rodziny dziecka lub ucznia w drodze rodzinnego
wywiadu Środowiskowego.
Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 ustanowiono wieloletni program wspierania
finansowego gmin w zakresię dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dozywiania,, na |ata 2014 -
2020. Na mocy ww aktu, obowiązującego od 1 stycznia 20I4r zmianie uległy zasady w oparciu o
które, istniała mozliwość objęcia dozywianiem dziecka na wniosek dyrektora szkoły lub
przedszkola.
Mozliwość taką, Ustawodawca przewidziat dopiero po opracowaniu i przyjęciu ptzęz gminę
odpowiedniego programu osłonowego. Tym samym, przedłoiony projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Programu osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i
rriodzieżry na lata 2014 - 2020 jest zasadny .

opinię Komisji oświaĘ przedstawił Leszek Górecki - przewodniczący Komisji.
Komisja oświaty zaopiniowała pozytywnieprzedłoŻony projekt zmiarry uchwały w sprawie ptzyjęcia
Programu osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dozywiania dzieci
tmłodzieŻy na lata 2014-2020.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiłatreść projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Programu osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzięci
tmłodzieŻy na lata 2014-2020.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 7. Sprawozdanie roczne za2013r zrea|izacjizadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb1
nv iązane z r ea|uacją zadań.

Temat referowała Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego oŚrodka Pomocy Społecznej.
Powiedziała min.

obowiązek złoŻenia rocznego sprawozdanta z rea|tzacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb
związanychzrea|tzacjązadanwynika zart. |79 ust 1 Ustawy zdnta9 czerwca2}|Ir o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wspieranie rodziny przeŻywającej trudnościw wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczychto zespół
planowych działań mających na celu przywrócenię rodzinie zdolności do wypetniania tych funkcji. Rodzinie
przeŻywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo.wychowawczych zapewnienie wsparcia, zgodnie
z ww ustawą polega w szczegóIności na:
l) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny:.
3 ) rozwij an iu umiej ętności opiekuńczo-wychowawczych r odziny ;
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
5) pomocy w integracji rodziny;
6) przeciwd ziałaniu margina| izacj i i degradacj i społecznej rodzi ny;
7) dąŻeniu do reintegracji rodziny.
Działania te prowadzone Są w formie pracy z rodziną, pomocy w opiece i wychowywaniu dzieci za zgodą i
aktywnym udziałem rodziny, z uwzg|ędnieniem zasobów własnych oraz Źródeł wsparcia zewnętrznego.
Zgodnte z postanowieniami ustawy, do zadan własnych gminy na|eĄ:
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l) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
f) tw orzenie moz l iwo ści podno szen i a kwal i fi k acji przez asystentów ro dz iny ;
3) tworzenię otaz rozwój systemu opieki nad dzieckiem' w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca
zrcdzinąprzeĘwającą trudności w wypetnianiu funkcjiopiekuńczo-wychowawczych
Ustawa przewiduje trzy formy prowadzenia placówki wsparcia dziennego tj placówki opiekuńczej
(w tym koł zatrfteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych), specjalistycznej oraz pracy
podwórkowej, realizow anej przez wychowawcę.
Ponadto, zgodnie z ustawą, gminy s4 zobowiązanę do współfinansowania pobytu dzięcka w pieczy
zastępczej. Gmina właściwa ze wzg|ędu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go
po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi za dziecko wydatki w wysokości:
I0%o -w pierwszym roku pobyu dziecka w pieczy zastępczej
30oń -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
50Yo -w trzecim roku pobytu dziecka i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej'

W roku 2013 - według danych pochodzących z rejonów pracy socjalnej MOPS pomoc4 w postaci
poradnictwa objętych było 1 56 rodzin z co najmniej jednym dzieckiem do l8 roku zycia.
Z poradntctwa psychologicznego skorzystało 6| rodzin, poradnictwa prawnego 17 rcdzin.
Wszystkie 156 todziny objęte były pracą socjalną. SpoŚród tych rodzin w 3I przypadkach
przyczynq korzystania ze świadczeń i pomocy ośrodka pomocy społecznej był problem bezradności
opiekuńczo- wychowawczej (w rodzinach tych było 68 dzieci).
W 2013r pomocą w postaci Świadczeń pienięznych t rzeczowych objęto 156 rodzin z dziecmt w tym
|36 rodzin otrzymało pomoc pienięiną, l03 rodziny pomoc rzeczową.
W roku 2013 po razpierwszy 5 rodzinomprzydzielono na wniosek pracownika socjalnego asystenta
rodziny. W tym Samym roku do MOPS wpłynęło postanowienie sądu rodzinnego o objęcie t4 form4
wsparcia 1 rodziny, która jednakŻebyła juŻ objęta wsparciem asystenta rodziny prrydzie|onego na
podstawie rozęznania potrzeb i środowiska prowadzonego przez ośrodek pomocy społecznej'
W roku 2013 w 5 rodzinach objętych wsparciem asystenta rodziny było 14 dzięci.

opinię Komisji oświaty przedstawił Leszek Górecki _ przewodniczący Komisji.
Komisja oświaty zaopiniowała pozytywnie przedł.oŻone Sprawozdanie roczne za 2073r z rea|lzacjl
zadan z zahesu wspierania rodziny oraz potrzeby zwt4zane z rea|tzacją zadan.

Sprawozdanie roczne za20I3r zrealizacji zadanzzal<resu wspierania rodziny oraz potrzeby
Zw|qZarrc zrca|tzacjązadan zostało przyjęteprzez Radę Miastaprzez aklamację.

Ad 8. Zmiana uchwaĘ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z Ęch obiektów.

Temat referowała Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału gospodarki Komunalnej.
Powiedziała m.in'
Zgodnie z dyspozycją przepisu art' l5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 20I0r. o publicznym transporcie
zbiorowym - określenie przystanków komunikacyjnych' których właścicielem lub zarządza14cym jest
jednostka samorządu terytorialnego' udostępnionych dla operatorów i przewozników oraz warunków
t zasad korzystania znich następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy olgan danej jednostki
samorz4du terytorialnego.
Z dniem 31 grudnia 20|3r' zostało rczwiązane porozumienie Miasta Rawa Mazowiecka z Powiatem
Rawskim, na mocy którego Miasto zarządzat.o drogami stanowiącymi własnośó Powiatu Rawskiego.
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okoliczność ta spowodowała koniecznośc zmiany dotychczasowego wykazu przystanków
komunikacyjnych, których właŚcicielem lub zarządzającym było Miasto Rawa Mazowieckapoptzez
usunięcie zniego przystanków komunikacyjnych stanowiących własność Powiatu Rawskiego,
ktorymi Miasto zarządzał.o na mocy rozwiqzanego porozumienia.

Wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treŚć projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie okreŚlenia przystanków komunikacyjnych, których właŚcicielem jest
Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewozników oraz warunków
i zasad korzystania ztych obiektów.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 9. Przyjęcie programu opieki nadzwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
nłierząt na terenie Miasta Rawa Mazowieckaw 20t4r.

Temat referowała Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału gospodarki Komunalnej.
Powiedziała m.in.
Zgodnte zdyspozycjąafi.11 ust. l ustawy zdnia 21 sierpnia I997r. o ochronie zwierząt Gmina
ma obowiązek zapewnienia opieki bezdomnymzwieruętom' Na podstawie art. Ilaust. 1 Rada
Gminy wypełniając obowiązek, określa corocznie do 31 marca program opieki nad zwierzętami
bezdomnym l otaz zap obie gania bezdomno ści zwierząt.
,,Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2014,, został. stworzony zmyśIą o ograniczeniu ilości zwierząt
bezdomnych orazpolepszeniu ich bytowania na terenię miasta Rawa Mazowiecka'
',Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwterz4t na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2014" uzyskał pozyĘwną opinię PowiatowegoLekarza
Weterynarii w Rawie Mazowieckiej jak równiez Łódzkiego Towarzystwa opieki nadZwierzętami.

Radny Sławomir Stefaniak zabterając głos stwierdził.,ie kwota 140 tys. zap|anowana w budzecie na
ochronę zwterząt jestzbyt wysoka, na|eŻy rea|tzować przedł.oiony program ale nie zatakacenę.

Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału gospodarki Komunalnej odpowiadając wyjaśniała, Że realrizacj
tego programu musi byc zgodnazzasadami określonymi w ustawie a wszystkie usługi s4 wykonywane
przęz podmioty wybierane w drodze przetargu. Podmioty które realizują te zadania to wyspecjalizowane
firmy posiadające uprawnienie które muSZą spełniać zgodnie Z Wymogami określonymi w ustawie.

Wiceburmistrz Wojciech Skoczek odpowiadając potwierdził', że planowana kwota w budzecie na
ochronę zwierząt jest wysoka lecz jest onauza|eŻniona od ptzetargu' Aby spełnió wszystkie wymogi
określone w ustawie, a takie musimy spełniać to czyni taka kwotę.
Czynimy starania aby tą kwotę obnizyć poprzezprzekazanie psów do adopcji. To jedyny sposób na
obnizanie kosztów.

Radna Sylwia Skóra zabierając głos stwier dzlła Że temat j est bardzo kontrowersyj ny, kwota planowana
na ochronę zwierząt jest zbyt wysoka, czy są czynione starania w kierunku sterylizacji czy tylko w
kierunku odławiania.
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Wiceburmistrz Wojciech Skoczek odpowiadając stwierdził, Że wszystkie czynnoŚci wykonywanie
są zgodnie z obowtązĄącą ustawa.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treŚć projektu uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwięrzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Miasta Rawa Mazowieckaw 20I4r.

Uwag do treści uchwały nie było'

Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za - 17,
wstrzymujących_ 4.

Ad 10. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Temat referował Artur Piotrowski Prezes Spółki Rawskie Wodociągi iKana|izacja.
Powiedział m.in.
Ustawa z dnia,l czetwcaf)}| r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
Ścieków określa sposób kalkulowania kosztów i opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorstwa
wodo c iągowo kanalizac yj ne or az tryb zatwier dzania opłat.
Zgodnie z ustaw4 przedsiębiorstwo wodociągowe określa taryfę na 1 rok na podstawie niezbędnych
przychodów uwzględniając alokację kosfów dotyczqcychposzczegolnych grup odbiorców usług i
ujmuje w zestawieniu o nazwie taryfa.
W oparciu o przepisy ustawy Rawskie Wodoci4gi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
opracowały taryfy za zbtotowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od
0| .04.2014 do 3 1 .03 .20 i 5, które wrM z wnioskiem taryfowym ptzekazuje za pośrednictwem
Burmistrza Miasta do zatwierdz'entaptzlzRadę Miasta Rawa Mazowiecka w drodze uchwały.
W przedłoŻonych taryfach przedsiębiorstwo Rawskie Wodociągi iKana|izacja Sp. z o.o. w Rawie
Mazowieckiej proponuje ustalenie nowych stawek opł'at za świadczone usługi odbioru ścieków.
Jednym zę znaczących czynników wzrostu kosztów są zwiększone odpisy amortyzacyjne od
nowopowstaj ące go maj ątku w wyniku realizowan y ch pt zez Spółkę inwe stycj i.

Spółka realizuje największy w historii miasta projekt pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka-Faza I'' o wartości 68 mln złnefto, który uzyskał
dofinansowanię ze środków Funduszu Spójności' w ramach Priorytetu Gospodarka wodno-ściekowa
Programu operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013 w kwocie 39,6 m|nzł.

Celem zł.agodzenta podwyzki opłat dla odbiorców' proponujemy kontynuację częściowych dopłat z
budzetu miasta do 1m' wody i lm' ścieków.

W projekcie uchwały zawartę zostaŁy propozycje dopłat zbudżzetu miasta do wody i ścieków. Budzet
miasta obciąiony zostanie ztybłłu dopłat kwoĘ ok. 710 000 Zł' w skali roku.
Efektywny wzrost opłaty za I m' ścieków dla gospodarstw domowych wynikaj4cy ze wzrostu taryfy
oraz stosowania dopłat dla odbiorców usług sklasyfikowanych w grupie 1S wyniesie 5,5 oń - stawka
dotychczasowa wynosi 5,42 zł.w tym VAT, nowa stawka wynosi natomiast 5,72 zł w tym VAT.
W przedłoŻonych taryfach zawarte również zostaĘ opłaty abonamentowe d]a wszystkich odbiorcow
usług podwyŻszone na ściekach o 5 Yo. Uzasadnieniem opłat abonamentowych jest konieczność
utrzymania stałej gotowości urządzeń wodociągowych tkana|izacyjnych do świadczenia usług
zgodnie Z umową i regulaminem.



Łącznte cena 1 m, wody i ścieków zuiywanych w gospodarstwach domowych wzrastaz8,91 zł. do
9,21 zł zY AT, to jest o 0,30 zł- W przypadku przeciętnego zuiyciaptzez gospodarstwo domowe w
ilości 10 m,/miesiąc spowoduje to wzrost miesięcznej opłaty o 3,00 zł..

W dyskusji głos zabierali:
Radna Sylwia Skóra zabterając głos stwierdził.a, Że temat wody i ścieków jest kontrowersyjny, na
ptzestrzeni cztęręch|at to zbyt duza podwyżka atym samym zbfi duŻe obciązenie dla gospodarstw
domowych, czy sprzedaiwody w mieście w ostatnich latach wzrasta czy się obniza.

Artur Piotrowski Prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja odpowiadając wyjaśniał:
nie ma podwyzki wody a jedynie ścieków, pomimo inflacji nie dokonano podwyzki ceny wody,
ten rok był rokiem trudnym dla Spółki, to rok przejściowy, Spółka poniosła olbrzymie koszty dokonując
tak olbrzymiej inwestycji. Spółka Zaproponował'apodwyŻkę ceny ścieków uwzględniając inflację.
Rachunek ekonomiczny wskazuje na taką wysokości podwyzki biorąc pod uwagę chociazby podwyzkę
energii elektrycznej.

Radna Małgorzata Rudniak zabl'erujqc głos stwierdzlła, Że po dyskusji na komisji , po uzasadnieniu
Prezesa społki Żadna argumentacjajej nie przekonałalbędzieprzeciwnapodwyzce ścieków.

Radny Wojciech Kuba zablerĄąc głos zwrócił uwagę, ze na komisji Prezes Spółki na dość obszernie
argumentował i wyjaśntat', Że podwyżka ścieków jest zasadna i wynika z rachunku ekonomicznego'
natomiast tzeba mieć na uwadze fakt, Że została oddana do uzytku potęzna inwestycja, która będzie miałl
swoje skutki w kolejnych latach w zakresie amortyzacji. Amortyzacja wybudowanej sieci będzie
skutkowała w kolejnych podwyżkach wody i ścieków. Kolejna kadencja rady będzie mtała trudne w tym
zakresie zadanie.

Radny Bernard Sujka - Wiceprzewodniczący Rady zabieraj4c głos stwierdził, Żękazda podwyzka wod.
lub ścieków nie jest popularna, zwłaszcza w roku wyborczym' Zaproponowana podwyżka ścieków to
wzrost o stopień inflacji, w ubiegłym roku przy podwyzce wody i ścieków radny argumentowali aby te
podwyzki nie byĘ zbyt drastyczne a wynikały ze stopnia inflacji.

Radna Sylwia Skóra w odpowiedzi stwierdztła, Że obecny stopień inflacji to 2,2oń aproponowana
podwyżka to 50ń' Ten rok jestbardzo trudny dla mieszkańców chociazby poprzez zwiększenie bezrobociz
zamknęły się dwa duŻe zakłady pracy - firma meblowa i market Simpley.

Radny Piot lrala zabierając głos argumentował, Ze proponowana podwyŻka ceny ścieków wyntka z
rachunku ekonomicznego Spółki, Została oddana olbrzymia inwestycja która będzie przynosiła korzyści
w zakresie jakości wody, zmniejszenia awaryjności sieci wodnokanaltzacyjnej, czy moŻ|twość podł4czen,
mieszkańców do nowo wybudowanej sieci.

Radny Stanisław Kabziński zabierając głos stwierdzlł',Żę proponowanapodwyika ścieków spowoduje,
Żę mieszkańcy nie będą dokonywać podłączen do sieci wodnokana|tzacyjnej.

Radny Piotr Irla odpowiadając przedmówcy uzasadniał , Że mteszkancy będą analtzowac rachunek
ekonomiczny co będzie dla nich korzystniej sZę, a rachunęk ekonomiczny wskazuj ę źze d|a podstawowej
rodziny czteroosobowej podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest korzystniej sze ntŻ wywóz z szamba.

Radny Sławomir Stefaniak odpowiadając stwierdził, ze ekologlczne przydomowe szambo jest tańsze
ntŻ podłączenie do sieci wodnokanalizacyjnej.



opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grzywaczewska - przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna zaopiniowałapozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzęniataryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
PrzewodniczącaKomisji uzasadniała, Że na|eży zauwaŻyć fakt, Że Miasto dopłaca do wody Ścieków
dla mieszkańców około jednego miliona zŁotych.

Innych wniosków nie było.

Przewodnicząc^ Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zatwtętdzęntataryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Uwag do treŚci uchwały nie było.

Uchwata w głosowaniu została przyjęta większości4 głosów. Głosowało l5 radnych , za - 8,
przec|w - 4, wstrzymujących - 3.

Ad 11. Zmiana uchwaĘ w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaĘ napojów alkoholowych
oraz zasild usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaĘ i podawania
napojów alkoholowych.

Temat referowała Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału gospodarki Komunalnej.
Powiedziała m'in.
Zgodnte z art. 12 ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeŹwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Rada Gminy ustala |iczbę punktów sprzedaŻy napojów alkoholowychzawterających powyŻej 4,5oń
alkoholu (z wyjątkiem piwa)' przęznaczonych do spozycia poza miejscem sprzeduŻy jak i w miejscu
sprzedaŻy '
Proponowanazmiana uchwały Nr VIII/60/11 Rady Miasta Rawa Mazowieckaz dnia29 częrwca}}I7
roku w sprawie ustalenia Liczby punktów sprzedatĘ napojów alkoholowych otazzasad usytuowania
na terenię Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaŻy i podawania napojów alkoholowych,poprzez
ograniczenie ilości punktów sprzedaŻy alkoholu, ma na celu dostosowanie tych ilości do istniej4cych
potrzeb. ZmniĄszona iloŚć punktów nie spowoduje istotnego ograniczenia dostępności alkoholu na
terenie miasta. Zmtana ta jest dostosowana do potrzeb określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20|4.
Uchwała ta nie ograniczy zakresu działalności w zakresie sprzedaiy potencjalnych przedsiębiorców i nie
powoduje zadnych ujemnych skutków finansowych dla Gminy.

opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła Anna MĘnarczyk _
przewodni cząc^ komisj i.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego zaopiniowat'apozytywnie przedłozony projekt uchwały
zmtenlajqcy uchwałę w sprawie ustalenia |tczby punktow sprzedaŻy napojów alkoholowych oraz
zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaĄ i podawania napojów
alkoholowych.

Wniosków nie było'

Przewodnicząca Rady Miasta Graźryna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zm:'any uchwały w sprawie ustalenia |iczby punktów sprzedaŻy napojów alkoholowych oruz
zasad usy.tuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedafi i podawania napojów
alkoholowych.



Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłoŚnie. Głosowało 15 radnych.

Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła 20 minut przęrry.

Ad 12. Nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomoŚci na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych
Zydowskich w RP.

Temat referowala Bogumiła Sitarek Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedział m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest przeniesienie narzeczZwiązku Gmin Wyznaniowych
Zydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr
ewid. działek: 105/3 o pow. 0,1685 hai 10514 o pow. 1,2884 ha, połozonej w obrębię 2 miasta Rawa
Mazowiecka.
W toku postępowaniaptowadzonego przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych
Zydowskich ustalono, Że cmentarz zydowski znajdował się na częścinieruchomości ozn. dawnym
numerem działki 105 o pow' 2,8568' Po dokonaniu stosownych podziałów wydzielających teren
cmentarza w jego historycznych granicach ustalono, Że przedmiotem zwrotu będzie teren o pow.
1,4569 ha.
Przedmiotowa nieruchomośó na mocy postępowania zostanie oddana więc Zwiqzkowi Gmin
Wyznaniowych Zydowskich w RP, gdyż zgodnie z art.30 ust. 1 pkt 1 ustawy o stosunku Państwa do
Gmin Wyznaniowych Zydowskich, na dziefi 0 1 . 09. 1 93 9 roku stanowiła cmentarz zydowski.

opinię Komisji Komunalnej przedstawiła Barbara Grrywaczewska * przewodnicząca
komisji.
Komisja Komunalna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przeniesienia
własności nieruchomości na rzeczZwiązku Gmin Wyznaniowych Zydowskich w RP.

Innych wniosków nie było.

Przewodniczącil Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treśó projektu uchwały w sprawie
nieodpłatnego przeniesienia własnoŚci nieruchomoŚci natzeczZwiązku Gmin Wyznaniowych
Zydowskich w RP.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za - 12,
przeciw _ 2, wstrzymujących - 1 .

Ad 13. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowieckana20l4r.

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

Przedł.oŻona zmiana budzetu Miasta na20l4 rok obejmuje głównie zm|any w zakresie planowanych
inwestycji miejskich poprzezwprowadzenie do planu zadań nowych tytułów inwestycyjnych.

l 0



IlDzia| 600 - Transport i łączność
. rozdział' 60016 wprowadza się do planu inwestycji miejskich następujące zadarla:
l. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Mszczonowskiej w Rawie
Mazowieckiej.
Plan _ 40.000,00 zł
Dokumentacjata stanowić będzie kontynuację inwesĘcji realizowanej w roku bieŻącym,
Zakręs dokumęntacji obejmowacbędzie odcinek od torów kolejki wąskotorowej do granic miasta.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zadanie to zgłoszone będzie do konkursu ogłaszanęgo w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap lIBezpieczeństwo _
Dostępnośó - Rozwój na finansowanie dróg lokalnych.

2. opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białej
w Rawie Mazowieckiej.
Plan _ 40.000,00 zł
Dokumentacjata stanowió będzie kontynuację inwestycji realizowanej w roku biezącym.
Zakres dokumentacji obejmować będzie odcinek od budowanego w roku bieżącym ronda na
skrzyzowaniu ulic Mszczonowska Biała do istniej4cego ronda przy drodze krajowej nr 8' Po
uzyskaniu pozwolenia na budowę zadanie to zgłoszone będzie do konkursu ogłaszanego w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap llBezpieczeństwo - Dostępność -
Rozwój na finansowanie dróg lokalnych.

3.Budowa dróg osiedla Skierniewicka w Rawie Mazowieckiej
Plan _ 820.000 zŁ
W roku 2013 opracowana została dokumentacja techniczna budowy dróg osiedla Skierniewicka.
W zakres budowy wchodzą wszystkie ulice tego osiedla, wybudowane będ4 tezprzyłączado
kana|izacjt deszczowej. Na ulicach zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej.
4.opracowanie dokumentacji technicznej budowy ściezki rowerowej pomiędzy osiedlem Zamkowa
Wola a centrum miasta
Plan - 65'000 zł
Rok 2014 poświęcony będzie naprzygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.
Planuje się aby ścieikarozpoczynała się w parku przy u|. Fawornej i dalej poptzez most na ulicy
Łowickiej trzekę Rylkę wiodła przęZtereny stadionu, istniejące przejście pod obwodnicą i włączała
się w osiedle Zamkowa Wola przy u|. Sobieskiego ( obok budynku RMSM) W ten sposób
mieszkańcy zyskają możliwość bezpiecznego przejechania rowerembądź przejścia z osiedla
Zamkowa Wola nad zalew Tatar.
Srodki narea|izację wprowadzonychzadańpochodzą ze zmniejszenia planowanych nakładów na
zadante pn. Zmtana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie
Mazowieckiej.
Zmni€1szenie planowanych nakładów jest mozliwe po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie
robót przy tej inwestycji.

2lDzia| 700 - Gospodarka gruntami - dokonuje się zwiększenia
o kwotę 150.000 zł. planowanych wydatków nazakup gruntów w zasoby komunalne.

3lDzia| 758 - zwlększa się o kwotę 50.000 zł. wysokość rezerwy ogólnej budzetu na rok bteŻący.

4[Dział, 801 _ oświata i wychowanie
- rozdziat' 80l0l - wprowadza się do planu zadan inwestycyjnychzadanie dotyczące prac w budynku
SP Nr 2 tj:
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Modernizacja pomieszczenszatni w Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej
Plan - 650.000 zł
Zakręs zadania obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy szatni oraz jĄ rea|izacjaw
wakacje roku 2014. Według zał.oŻenszatniatazwtększy swoja powierzchnię i doprowadzona będzie
do standardów dziś obowiązujących. Wyposazona będzie w szafki i przystosowana do potrzeb dzieci
najmłodszych.
- w rozdziale 80104 dokonuje się przeniesienia kwoty 40.000 zł- zplanowanych wydatki
zwtqzanych z dotacją dla niepubltcznych przedszkoli na terenie naszego miasta' prowadzonych
przez osoby ftzyczne do działu 853,rozdziału 85306 - na dofinansowanie w formie dotacji dla
Klubu Malucha prowadzonego w naszym mieście przez osobę flzyczną.

5lDział 851', 85195 - dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000 zł- p|anowanych wydatków
biezących narea|lzację zadan własnych w zakresie ochrony zdrowia w formie dotacji celowych dla
stowarzyszeń.

6l Dział8l2.,tozdziat 85295 - dokonuje się przeniesienia kwoty 9.000 zł. wydatków bieżących na
rea|tzację zadań własnych z zaktesu pomocy społecznej do działów 85I i 92I równiez na
przęZnaczenie tych środków na zadaniawłasne z|ecanychw drodze konkursów.

7l Dział 853 _ w rozdzia|e 85306 planuje się dotację w kwocie 40.000 zt.. na dofinansowanie
bieiące1działalnoŚci Klubu Malucha, prowadzonego w naszym mieście przez osobę ftzyczną,
- w rczdziale 85305 - dokonuje się zwiększęnia o kwotę 800.00.000 zł. wysokości środków na
kontynuację w br. budowy żłobka w Rawie Mazowieckiej.
Zasady finansowania budowy złobków w ramach rządowego programu ''Maluch', zakładały, Że
osobno aplikuje się o środki na budowę złobka i osobno na jego wyposaŹenie. Dlatego tez w roku
2013 przygotowana została dokumentacja techniczna budowy ił'obka i według niej zł'oŻony zostaŁ
wniosek aplikacyjny do programu,,Maluch''. Projekt budzetu, apóźntej uchwała budżetowa na rok
2014 zawierały jedynie szacuŃowe dane dotyczące wyposazenia obiektu. obecnie, po opracowaniu
projektów technologii kuchni oraz projektu wyposazenia wnętrz i poznaniu ich kosztorysów
inwestorskich, mozna precyzyjnie określić zapotrzebowanie na środki niezbędne do pełnego
zakoirczęnta tej inwestycji. Pozwoli to także na zŁoŻenie kolejnego wniosku o dotację na
wyposazenie żłobka (II edycja konkurs nie została jęszcze ogłoszona _ wiadomo jednak, ze
priory.tetowo traktowani będą ci wnioskodawcy, ktorzy budują nowy żłobek). Wnioskowana kwota
zwiększenia planu zawiera, oprócz kosŹów technologii kuchni i kosztów wyposażeniawnętrz, takŻe
koszt wyposaŻenia biurowego, koszt zieleni i małej architektury. Jednocześnie nalezy zaznaczyć, Że
planowana w 2013 roku kwota 3.250'000 zł nie została wydatkowana w pełnej wysokości -
wykonanie - 2.985.000) złitym Samym część zobowtązan za wykonane roboty stanowi obci4zenie
budzetu 2014 roku.

8l Dzia| 900 - wprowadza się do budzetu Miasta środki na rea|tzację następujących inwestycji
miejskich:
Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. A .Fredry
Plan - 90.000'00 zł
Na przedmiotowe zadanie opracowana została dokumentacja techniczna, wydano takŻe pozwolenie
na budowę. Zadanie realizowane będzie latem 20I4r,
9lDział92|,rozdział 92195 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł. wysokość planowanych wydatków na
rea|izację zadań własnych zlecanych w drodze konkursów dla stowarzyszenw dziedzinie kultury.
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Radny Leszek Jarosiński zabterając głos zgłosił swoją uwagę aby w zmianię budzetu przewidziec
Dokończenie nawierzchni dróg Konopnickiej, Zmichowskiej i Tuwima na osiedlu Tatat.

Radny Stanisław Kabziński zgłosił wniosek aby otworzyć ulicę Mazowieckązvtyjazdem do ulicy
Warszwskiej, co rozw iązaŁoby problem j ednokierunkowej ulicy Kli l inskie go'

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla _ przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu zaopiniowała pozytywnie proponowanązmianę budzetu Miasta Rawa Mazowiecka
na2074r.

Wniosków nie było.

Przewodnicząc^ Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmrany budzetu Miasta Rawa Mazowiecka na 20I4r.
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłoŚnie. Głosowało 15 radnych'

Ad 14. Zmiana uchwaĘ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Rawa Mazowiecka na |ata 2014-20|7 i kwoty długu.

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta.
Powiedział m.in.
W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w wydatkach majątkowych
dokonuje się zmiany wysokości planowanych nakładów narea|izację zadania inwestycyjnego pod
nazwąBudowa zł.obkaprzy ul'Murarskiej w Rawie Mazowieckiej - planowane nakłady narea|tzację
tej inwestycji po zmianie zapisane w uchwale budzetowej na20l4 rok to kwota 3.900.000 zł''
zwtększa się również w br. wysokości limituzobowiązań na tym zadaniu'

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.
Komisja Budzetu zaopiniowała pozytyr,vnie proponowanązmianę uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowieckana|ata2014-20l] i kwoty długu.

Wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na lata 2014-20|7 i kwoty długu.
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została ptzyjęta jednogłoŚnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 15. Zaciągnięcie kredytu.

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

Projekt uchwały dotyczy wraŻeniazgody nazac|ągnlecie kredytu bankowego w wysokości
3 '000 000 zł' na zabezpteczęnię środków własnych na rea|tzację zadanta pn. Budowa Żtsbka
w Rawie Mazowięckiei.
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W biezącym roku będziemy dążyli do pozyskania kredytu narea\tzację tej inwestycjtz

niskooprocentowanych linii kródytowych w Banku ochrony Srodowiska.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.

Komisja Budżetu zaopiniowała pozytylvnie proponowane zaciągniecie kredyu bankowego

ii, 
" 
uii,u"1 ę zadaniapn. B udo wa żĄobka w Rawi e M azo wi e cki ej .

Wniosków nie było.

Przewodni cząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treŚó projektu uchwały w sprawie

zaciągnięcie kredytu.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłoŚnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 16. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zak|adu budżetowego.

TematreferowałaJolantaWitczakSkarbnikMiasta.
Powiedział m.in.
stosownie do art. 219 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta ustala stawki dotacji

przedmiotolvychnadanyrokbudzetowydlazakładówbudietowych.
W przypadku naszego Miasta dotacje przedmiotowę Są udzielane zbudietumiasta dla ośrodkowi

Sportu i Rekreacji n'a pokrycie kosztów utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Do1na wTaz z terenem

przyległym do lustra wody, dotacja przedmibtowa do kosńów utrzymania I mf hali sportowej

oSiR dziaŁa.ącejprzy ul. Tatar wyko,,y,iy*un.; głownie nazajęciasportowe i rekreacyjne dzieci

imł'odzieŻyoraz dotacja do kosztó*,li,"yrnu.,ia stadionu miejskiego wrazzterenem przy\egłym.

W budżecie miasta nałOl4rok jest zapluno*a.'a dotacja na cele określone w kwocie łącznej

720.000 zł',która jest niezbędna ao prawidłowego funkcjonowania tej placówki w br.

opinię Komisji Budżetu przedstawił Piotr Irla - przewodniczący komisji.

Komisja Budietu zaopiniowała pozytywnie proponowane stawki dotacji przedmiotowych dla

zakładu budżetowego.

Wniosków nie było.

Przewodni cząc^ Rady Miasta GraźLynaDębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie

ustalenia stawek dotacji przedmiotolvych dla zakładu budżetowego.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych'

Ad 17.Utworzenie Ż|obka Miejskiego z oddzia|ami integracyjnymi, dla którego organem

prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

Powiedziała m.in.

Z dniemOI.O9.2OI4r' uruchomiona zostanie nowa placówka na terenie Rawy Mazowieckiej

ŻłobekMiejski z oddziałami Integracyjnymi, z siedzIbąprzy ul Murarskiej 1.
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Żłobekbędzie dysponował 74 miejscami dla dzieciw wieku od2O tygodnia Życia d,o 3 |at.
Przewidujemy utworzenie pięciu grup. W pierwszej, najmłodszej znajdzie się miejsca dla 10
maluchów od 20 tygodnia Życia do 1 roku. Dwie 16-osobowe grupy II i ilI przewtdziano dla dzieci
w wieku od l roku do 2|at, w kolejnych dwóch 16-osobowych grupach IV i V znajdąsię dzieci w
wieku od 2 do 3 lat.
Utworzenie Żłobkaz oddziałami integracyjnymi jest odpowiedziąnazapotrzebowanie społeczne.
Według pediatrów około 30%o dzieci rodzi się zroznego rodzajuproblemami zdrowotnymi.

Powstanie zł'obkazoddziałami integracyjnymi zagwarantuje właściwą opiekę dzieciom z deficytami
rozwojowymi, poprzez dostosowanie placówki do potrzeb dzieci z dysfunkcj ami orazzatrudnienie
specjalistycznego personelu' Najbardziej intensywny rozwój psychoruchowy występuje u dzieci
pomiędzy 6 miesiącem, a 2 rokiem zyciai wsparcie rozwoju w tym okresie daje największe
moiliwości wyrównania deficytów rozwojowych.
Podstawowym celem działalnościZłobkaMiejskiego zoddziałami Integracyjnymi będzie
prowadzenię działa|ności pielęgnacyjnej, profilaktyczno - zdtowotnej' opiekuńczej, wychowawczej i
edukacyjnej oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci.

Pani Jolanta Kosińska przedstawiła Radzię propozycje nazwy Żłobka
- Lulubajka
- Stacyjkowo
- Agugu
- Tuptuś
Rada w głosowaniu wybrała nazwę,,TUPTUŚ''.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
utworzenia Żłobka Miejskiego z oddział'ami integracyjnymi' dla ktoiegó organem pio*ud,ą"y-
jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przy jęta jedno głośnie. Głosowało 1 5 radnych.

Ad 18. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów
w Rawie Mazowieckiej.

PrzewodniczqcaRady poinformowała Radę, ze skarga była rozpatrywana na posiedzeniach Komisji.
Radni zostali zapoznari ztreścią skargi wniesionej przezPanią GraŻynę Matuszewsk4 jak rowniez
ztreściq wyjaśnienia Pani E|ibiety Górskiej Dyrektor Gimnazjum Nr 1'
Wrazz projektem uchwały Burmistrz Miasta przedstawił uzasadnienie w tej sprawie.
PrzewodniczącaRady zwroclła się z p1taniem czy sązapytania lub uwagi radnych'
Treść skargi orazwyjaśnienie dyrektora w załączeniu protokołu.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
rozpattzenie skargi na działa|ność Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie
Mazowieckiej.

Uwag do treści uchwały nie było.

L
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Uchwała w głosowaniu została przyjętawiększością głosów. Głosowało 15 radnych , za - 9,wstrzymujących _ 6.

Ad 19. Sprawozdanie z wysokoŚci średnich wynagrodzeń
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez
w 2013 roku.

nauczycieli na poszczególnych stopniach
Miasto Rawa Mazowiecka osiągniętych

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowiai Sportu.Powiedziała m.in.

Zgodnie z ustaw4 z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciel a zostało przedŁozone Radzie Miastasprawozdanie z wysokości średnich wynagro dzennauczycieii naposzczegit"y.t' stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadionychprzezńiasto Rawa tr,tazówiect<a osiągniętych
w 2013 roku.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzęnnauczycieli naposzczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzónych ptzezMiasto Rawa Mazowiect<a osiągniętych
w 2013 roku zostało przezRade przyj ęte przezaklamcję.

Ad 20. Powołanie Miejskiej Rady Seniorów.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowiai Sportu.Powiedziała m.in.
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminy, ogłoszona w listopadzie 2O|3 roku stworzyłamożliwość
tworzenia ptzez gminy _ rady seniorów. W niszym mieście funkcjonuje jui Młod zieŻowaRada Miasta.Tak więc, aby zapewnic reprezentacje wszystkich pokoleń mieszkańców miasta proponuje się powołaćRadę Seniorów' Powołanie Miejskiej Rady Seniorów pozwoli włączycosoby starsze w życiespołeczne,w działaria, które 

1aj1 z'aspokoić ich pottzeby i roziiqzywać istotne problemy osób starszych.Istotnym zadaniemR?a' będziepodejmowanie działan..ktorę słuźązmianie obrazustarości i starzenia'Zakłada się, ze Rada Seniorów będzie formułować swe stanowiska, uwzględniajęc doŚwiad czentaiproblemy osób starszych. Rada będzie informować o niekorzystnych z punktu widzeniastarzenia sięzjawisk, zdarzeniach i procesach. Będzie słuŻyc utrzymaniu równówagi między środowiskiem senioraa jego społecznym otoczeniem.
Wśród zadan Rady seniorów znajduje się intę€r acja międzvpokolenio wa. KaŻd'a generacja wnosi
::Ł.^:j:-"-łęczne 

rzadkie i specyficzn",u,udy oraz umiejętności, wzmacniając tym samym całęspo{ecznosc.

Radny Woiciech Kuba zwtocił się z wnioskiem o zmianięzapisu w statucie w zakręsię zgłaszaniakandydatów do Rady Seniorów. Zdaniemradnego $ 9 nie u*'ględniu mozliwośc i zgłoszenia do RadySeniorów osób nie na|eŻącychdo zadnej organizacji. a tym Samym zamykadrogę tym osob4 dokandydowania do Rady.
Wobec niemozności dokonaniatej zmianY ?apisu na tej sesji radny Wojciech Kuba zgłoslłwniosek
o wycofanie tego punktu,, Powołanie Miejskiej Rady śeniórow,, zporź4dku obrad do ponownego
r o zp atrzenia w komi sj ach.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘnaDębska poddała wniosek pod głosowanie.
Wniosek w głosowaniu została przyjęty jednogłośńie. Głosowało liradnych.

I6



Ad 21. Zmiana składu osobowego komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska stwierdziła,iew zwtązkuwygaśnięciem mandatu
radnego Mariana Janowskiego ( na skutek śmierci) orazwybor Stanisława Kabzińskiego w skład Rady
Miasta następuje zmiana w składzie komisji Budzetu oraz Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczącazaproponowała aby nowo wybrany radny pracował w Komisji Budzetu zastępuj4c
Mariana Janowskiego. Radny Stanisław Kabziński wyrazlł zgodę na prace w Komisji Budzetu'
Przewodnic ząca poddała wniosek pod głosowanie.
Wniosek w głosowaniu została przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Radny Bernard Sujka Wiceprzewodniczący Rady Miastazaproponował kandydaturę Włodzimierza
Kaczorowskiego do pracy w Komisji Rewizyjnej.
WłodzimierzKaczorowski wyraz|ł zgodę do pracy w Komisji Rewizyjnej.
Wniosek w głosowaniu została ptzyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
zmlany składu osobowego komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowanru została przyjęta jednogłoŚnie. Głosowało 15 radnych.

Ad22. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja2014 r.

Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska poinformował.a, ze zgodnie z kodeksem wyborczym
tworzy się odrębne obwody głosowania w za|<ł'adach opieki zdrowotnej , gdzie|iczba wyborców w dniu
wyborów będzie większa niz 15 osób.
Nie chcąc pozbawiÓ osób leczących się w naszym szpitalu możliwości głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego,zarządzonychnadzienf5 maja20l4r. proponowane jest utworzyć
odrębny obwód głosowania'

Wniosków nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
utworzenie odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarzqdzonych na dzien25 maja2014 r.

Uwag do treści uchwały nie byto.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 23. Informacja o umowach cywilnychzawarĘchprzez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta w IV kwartale 2013r.

Informacja o umowach cywilno-prawnych zawartychprzez Burmistrza Miasta i jednostki
organizacyjne miasta zaIY kwańał 2013 roku .Sprawozdanie zawierał'o okres od 1 pażdziernika 2013 r'
do 31 srudnta 2073 r.

I
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W tym okresie został'o zarejestrowanych 1 18 umów, z czego:
- 8 w Przedszkolu Nr I

- I w Przedszkolu Nr 2
- 2 w Przedszkolu Nr 3
- 2 w Gimnazjum Nr 1
- I w Gimnazjum Nr 2
- 8 w Szkole Podstawowej Nr 4
- 18 w Miejskim Domu Kultury,
- II2 w ośrodku Sportu i Rekreacji,
- 20 w Miejskim ośrodku Pomocy Społecznej,
- 2 w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
-2 w Muzeum Ziemli Rawskiej,
- 53 wUrzędzie Miasta

Rada przyj ęła przedłożone sprawo zdania.

Ad 24. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy międry sesjami.

Z uwagi na nieobecność Burmisttza Miasta na posiedzeniu Rady sprawozdanie zostanie przedłoŻone
na kolejnym posiedzeniu.

Ad 25. Interpelacj e, zapytania.

Radna Małgorzata Rudniak zgłoslła wniosek aby ustawić Znak ,, zakaz parkowania,, na chodniku
wzdłuŻ ulicy Niepodległości przy Gimnazjum nr 1. Nowo wybudowany chodnik jest bardzo
zniszczony przez parkujące tam samochody. Blokując przejście dla pieszych i przejazd d|a
niepełnosprawnych.

Radny Piotr Kwaśniak zabterając głos zwrócił wagę na obchody 17 stycznia z okazji wyzwolenia
Ranvy Mazowieckiej. Zdaniem radnego tak zorganizowane obchody nie pokazuj ą caŁej prawdy
historycznej . ZabtaMo w tych obchodach faktu, że okupacja wojsk rosyjskich trwała do roku 1990.
Zabrakło prawdy historycznej o okresie po 1945 roku.
Ta uroczystość to historia, na której uczestniczyła młodzieŻ. Powinna znać prawdę jaka była po |945
roku' o represjachjakie były w tym okresie'
Zaproponował aby te obchody przenieść nadzięń 15 kwietnia _Dzień kombatanta.

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos potwierdził, żze słowa które przekazał' Piotr Kwaśniak
w sprawie historii są istotne, azgłębiająwiedzę o prawdzie historycznej.
Z ubolewaniemprzyjąłem informację od dyrektorów Gimnazjów,Żeniewłączą się do organizacji
konkursu na temat ,,Żołnieruy wyklętych''. Placówki Starostwa Powiatowego podjęły te inicjatywę.
Taki konkurs to lekcja historii dla młodzieiy i zgłębienie wiedzy o Naszym Miescie.

Wiceburmistrz Wojciech Skoczekzabierając głos podkreślił, ze obchody 17 styczna_ Wyzwolenie
Rawy Mazowieckiej są organizowane prze Kombatantów' miasto jest współorganizatorem'
Referaty są przygotowane prze Kombatantów. Miasto nie moze byc rccenzentem w tej sprawie.

Radny Wojciech Kuba zabierając głos poprał propozycje Piotra Kwaśniak aby obchody przenieść
na dzięn 15 kwietnia.
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Przewodnicząca Rady Miasta GraĘna Dębska zabierając głos stwierdziła, że intencja
Kombatantów jest przekazanie wiedzy jaką posiadają i w taki sposób jak to potrafią. Uczestniczą w
spotkaniach zrrńodzieżtą w szkołach, w lekcjach historii czy wycieczkach do miejsc historycznych.

Radny Stanislaw Kabziński zgłosił wniosek aby wymienió tablice informacyjne,, ul. Antoniego
Jeziorańskiego'' na ', Generała Antoniego Jeziorańskiego''. Nalezy oddaó honory i tytuł nadany
zasłuŻonemu pochodząc ego Z Rawy Mazowieckiej Generałowi Antoniemu Jeziorańskiemu.

Radny Leszek Górecki _ przewodniczący Komisji oświaty zabterając głos poinformował Radę o
przebiegu ferii zimowych w mieście. Komisja oświaty wizytowała placówki kultury, które
organizowały ferie dla dzieci w mieście;
- Miejski Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna,
- Muzeum, Ziemii Rawskiej,
- Hala sportowa,,Milenium",
- Basen i Lodowisko.
Komisja była pod duŻym wrażenięm z orgarizacji. Placówki w pełni zaangaŻowały się w rea|izacje

' programów, adziecibyŁybardzozadowolone.v 
Uczestników - dzieci było bardzo dużo co świadczyło o różnorodności zajęć.

Radny Piotr lr|a zabierając głos wyraził. swoje zdanie, Że u|ica Mazowiecka powinna być
włączonado ruchu w ulicę Warszawska. Usprawniło by to ruch w okolicach Banku PKo i
Przedszkola Miej skiego.

Radny Sławomir Stefaniak zaprosił wszystkich uczestników posiedzenia na konferencję pod nazwa
,, Zarrtki w Woj ewództwie Rawskim'' zorganizowaną ptzez Stowarzyszenie Wychowanków
Gimnazjum w Rawie Mazowieckiej.

Na tym puŃcie Przewodnicząca Rady MiastaGrazyna Dębska ogłosiła zakonczenie obrad XXXV
Sesji Rady Miasta

Sesjatrwała od godz. l4oo do 17,o .
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