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                                              P r o t o k o ł 

                        z obrad  VII  Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

                       Rawa Mazowiecka  w dniu 24 czerwca  2015r. 

 

 
 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło  15 
radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza Tomasz Nowicki, 
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. 
  
Obrady VII Sesji  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 
Powitał zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych.  
  
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie  porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  VI Sesji Rady Miasta.  
4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2014. 
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.  
6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka. 
7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej. 
8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Katowickiej,  Słowackiego oraz  
      Księże Domki.  
9. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Tomaszowskiej.  
10. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości miejskiej położonej przy ulicy   
      Aleja Konstytucji 3 Maja. 
11. Wyrażenie zgody oraz  ustalenie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. 
12. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
13. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
14. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
      komunalnymi na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
15. Dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
      ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie miasta  Rawa Mazowiecka. 
16. Określenie zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
      z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017.    
17. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
18. Delegowanie  przedstawicieli Rady Miasta Rawa Mazowiecka do składu zespołu opiniującego 

      ds. Budżetu Obywatelskiego  przy Burmistrzu Miasta  Rawa Mazowiecka.  



 2 

19. Wydanie opinii dotyczącej odwołania przedstawiciela Rady Miasta Rawa Mazowiecka ze składu 
Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawie Mazowieckiej.  

20. Powołanie zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.  
21. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych w  
      wyborach na kadencję 2016-2019.  
22. Nadanie Statutu Muzeum Ziemi Rawskiej. 
23. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
24. Interpelacje, zapytania. 
25. Zakończenie obrad. 

 
 Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 

          Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad  
          dwóch punktów w sprawie:  
           -  w sprawie wykorzystania energii geotermalnej. 

  -  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w  referendum ogólnokrajowym,   
      zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

          Wniosek o wprowadzenie punktu w sprawie wykorzystania energii geotermalnej w  
          głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 

 Wniosek o wprowadzenie punktu w sprawie  w utworzenia odrębnego obwodu głosowania w      
 referendum ogólnokrajowym,  zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w  głosowaniu    
 został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił wniosek o wycofanie z porządku 
obrad punktu w sprawie: 
- ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  
   komunalnymi na terenie miasta Rawa Mazowiecka, 
- dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  
   ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie miasta  Rawa Mazowiecka, 
- określenie zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających  
   azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017.  
 
Radny Piotr Irla zgłosił wniosek o wycofanie pkt. 22 w sprawie  nadania Statutu Muzeum Ziemi 
Rawskiej. 
  

        Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz kolejno poddał pod głosowanie wnioski o  
        wycofanie spraw z porządku obrad.  
  
        Wniosek o wycofanie  z porządku obrad punktu w sprawie  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości  
        opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został przyjęty jednogłośnie. 
        Głosowało 15 radnych.  

 
Wniosek o wycofanie  z porządku obrad punktu w sprawie określenie terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na terenie miasta  
Rawa Mazowiecka został przyjęty jednogłośnie. 

         Głosowało 15 radnych.  
 

Wniosek o wycofanie  z porządku obrad punktu w sprawie  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości 
położonych na terenie miasta  Rawa Mazowiecka został przyjęty jednogłośnie. 
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         Głosowało 15 radnych.  
 

Wniosek o wycofanie  z porządku obrad punktu w sprawie określenie zasad finansowania zadań z zakresu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na 
lata 2016-2017  został przyjęty jednogłośnie. 

         Głosowało 15 radnych.  
 

Wniosek o wycofanie  z porządku obrad punktu w  sprawie  nadania Statutu Muzeum Ziemi Rawskiej  
został odrzucony. Głosowało 15 radnych, za 6, przeciw 9, wstrzymujących – 0.  

 
          Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił porządek obrad po  
          naniesionych wnioskach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie  porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  VI Sesji Rady Miasta. 
4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2014. 
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.  
6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka. 
7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej. 
8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Katowickiej,  Słowackiego oraz 
Księże Domki.  

9. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 
Tomaszowskiej.  

10. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości miejskiej położonej przy  ulicy  Aleja 
Konstytucji 3 Maja. 

11. Wyrażenie zgody oraz  ustalenie warunków udzielania bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla Rawsko Mazowieckiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

12. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
13. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie 

miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
14. Delegowanie  przedstawicieli Rady Miasta Rawa Mazowiecka do składu zespołu opiniującego ds. 

Budżetu Obywatelskiego  przy Burmistrzu Miasta  Rawa Mazowiecka.  
15. Wydanie opinii dotyczącej odwołania przedstawiciela Rady Miasta Rawa Mazowiecka ze składu 

Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawie Mazowieckiej.  
16. Powołanie zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.  
17. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych w 

wyborach na kadencję 2016-2019.  
18. Nadanie Statutu Muzeum Ziemi Rawskiej. 
19. Wykorzystania energii geotermalnej. 
20. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w  referendum ogólnokrajowym,   

         zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
21. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
22. Interpelacje, zapytania. 
23. Zakończenie obrad. 
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Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 1. 

 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

Protokół  z  obrad  VI  Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie .  
Głosowało 15 radnych.   
 

Ad 4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z 

wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2014. 
 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
Wykonanie budżetu Miasta za 2014 rok po stronie dochodów zamknęło się kwotą 57.381 tys. zł. 
Wykonano wydatki  zarówno bieżące  jak i inwestycyjne na  kwotę 63 462 tys. zł. 
Plan dochodów wykonany został w 93%. 
Natomiast plan wydatków zrealizowano na  poziomie 92%. 
W zakresie wykonanych dochodów najniższy wskaźnik wykonania to dochody ze sprzedaży składników 
majątkowych. W naszym  przypadku to dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych. 
Ogłaszane kilkakrotnie w ciągu roku procedury przetargowe  nie odnosiły skutku w postaci sprzedaży 
nieruchomości . Udało się zbyć jedynie kilka nieruchomości za łączną wartość 
ponad 100 tys. zł.   
W zakresie  wykonanych wydatków to ich realizacja przebiegała w trakcie roku w sposób prawidłowy. 
Wydatki bieżące wykonano na poziomie 93% w stosunku do planu. Inwestycje wykonano na poziomie 
89%. 
Niższe wykonanie wydatków inwestycyjnych wynikało z faktu uzyskania w przetargach niższych cen niż 
zaplanowanych w planie na podstawie kosztorysów inwestorskich. 
Na przestrzeni całego roku budżet miasta ulegał ciągłym zmianom. Planowane dochody w porównaniu z 
pierwotną uchwałą budżetową na koniec roku wzrosły prawie o 6,5 mln złotych. 
Planowane wydatki wzrosły w ciągu roku blisko 3,5 miliona złotych.  
W trakcie roku zmieniała się również kwota deficytu budżetu, z uchwalonego w styczniu 2014 r.  
Na kwotę 10.727 tys. złotych zmniejszył się do faktycznie uzyskanego na koniec 2014 roku do 6.081 tys. 
złotych. 
Rok 2014 zamknął się podobnie jak w latach ubiegłych kwota wolnych środków w wysokości 1.280 tys. 
złotych i stanowi przychód  do budżetu roku 2015. 
Łącznie ze sprawozdaniem z wykonani a budżetu miasta przedłożono Wysokiej Radzie informację 
o stanie mienia komunalnego, czyli informacje zawierającą określenie stanu posiadania. 
Z przedłożonej informacji wynika jakie składniki majątkowe i o jakiej wartości posiada Miasto Rawa 
Mazowiecka jak również jakie ma udziały w spółkach. 
Z informacji sporządzonej na koniec grudnia 2014 roku majątek miasta wynosi 193.2123.120 zł,  
na który składają się: grunty komunalne, budynki budowlane, maszyny, urządzenia, środki transportu 
oraz udziały ( wkład pieniężny) w czterech spółkach. 
Z przedłożonej informacji wynika, ze wartość majątku na koniec 2014 roku w porównaniu z rokiem  
 
Radna Barbara Grzywaczewska zabierając głos stwierdziła, że  szczególnie  ważne są  wydatki z 
budżetu Miasta zrealizowane   w działach  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w  
dziale 600 – drogi publiczne gminne. 
Realizacja budżetu 2014 roku w tych działach przebiegała w sposób prawidłowy.  
Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich utrzymują się na niezmienionym wysokim poziomie  
blisko 1 miliona złotych. Wydatki na inwestycje miejskie w drogach to imponująca kwota prawie 



 5 

 6 milionów złotych.  W 2014 roku zakończono kolejny etap modernizacji ul. Mszczonowskiej 
jak również wykonano długo oczekiwane rondo rozwiązujące problemy komunikacyjne mieszkańców 
osiedla Zamkowa Wola z połączeniem z centrum miasta. 
W 2014 roku wykonano również modernizację oświetlenia ulicznego Miasta. Dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska wymieniono wszystkie lampy i oprawy 
oświetleniowe przy drogach miejskich. Imponująca kwota na tym zadaniu to blisko  
 2 miliony 300 tysięcy złotych. 
Szczególnie  należy również zaakcentować  fakt, że Rada Miasta i Burmistrz Miasta widzieli  potrzebę 
kontynuowania dopłat do wody i ścieków dla mieszkańców naszego miasta, dopłaty te wyniosły  
w 2014 roku prawie milion złotych. 
 
Radna Grażyna Dębska zabierając głos stwierdził, że przygotowany  budżet na rok 2014  był  
budżetem bardzo odważnym i prognostycznym. Był to budżet z założeniami na kolejną kadencję rady.  
Budżet 2014 roku to poprawa życia mieszkańców jak i poprawa ich bezpieczeństwa. Budowa ronda  
na osiedlu Zamkowa Wola i ulicy Batorego to poprawa komunikacji w tym rejonie, budowa nakładki  
w ulicy Kazimierza Wielkiego to też poprawa komunikacji. 
Dużym wyzwaniem była realizacja inwestycji Żłobek Miejski w taki krótkim czasie. 
Inwestycja ta przyczyniła się do pomocy wielu rodzinom tak w zakresie pomocy matkom w podjęciu 
pracy jak również z uwagi na  konkurencyjne na skalę krajową opłaty za pobyt dziecka.  
Budżet 2014 roku uwzględniał  przygotowanie wielu dokumentacji technicznych, które pozwalają 
w tym roku realizować  kolejne inwestycje. 
Radna Grażyna Dębska dodała , że z satysfakcją może potwierdzić, że budżet 2014 roku był prawidłowo 
zrealizowany.   
 

Radny Piotr Irla zabierając głos, również potwierdził stanowiska swoich przedmówczyń, że budżet 
2014 był budżetem prawidło zrealizowanym z założeniami do realizacji w 2015 roku. 
Przygotowano dokumentację do dokończenia inwestycji na osiedlu Zamkowa Wola – przebudowa 
ulicy Mszczonowskiej i ul. Białej w ramach pozyskanych w 2014 roku środków z tzw. Schetynówek. 
Przygotowano dokumentację na budowę dróg osiedla Browarna. 
Przygotowano podwaliny do realizacji rewitalizacji miasta. W tym zakresie przeprowadzono konkurs  
w wyniku którego wyłoniono firmę, która przygotowała koncepcję rewitalizacji, zadanie to zostało 
wpisane do kontraktu wojewódzkiego. Tak przygotowane  zadanie należy realizować w 2015 roku.  
Zadanie E-Oświata też, zostało przygotowane w 2014 roku do realizacji w 2015.  
Należy podkreślić, że w 2014 roku bardzo dużo inwestycji zostało zrealizowanych jak również dużo 
inwestycji zostało przygotowanych do realizacji w 2015 roku. 
Budżet 2014 roku był prawidłowo przygotowany i prawidłowo realizowany. 
 
Radny Leszek Jarosiński zabierając głoś, stwierdził, że budżet 2014  zawierał wiele wykonanych 
inwestycji, lecz wiele też niezrealizowanych, chociażby trzykrotnie wykreślane (wycofywane) zadanie - 
oświetlenie ulicy Fredry. Zadanie tak ważne dla mieszkańców tego osiedla. Z zadowoleniem potwierdził,  
że zadanie to wpisane jest do budżetu 2015 roku. 
Dodał również, że budżet 2014 roku był bardzo dobry, jak również stwierdził, że budżet na 2015 rok 
też będzie bardzo dobry.   
 

Opinia Komisji Budżetu przedstawił  Michał Glicner przewodniczący komisji. 

Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 rok. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały  Nr III/144/2015 
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia  2 czerwca  2015 roku w sprawie 
opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2014 rok.  
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Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa  
Mazowiecka z  wykonania budżetu Miasta za 2014 rok.   
Uchwała w załączeniu  protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew  Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2014. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz 
sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2014 w głosowaniu jawnym  
została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.   
 
Ad 5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
Pan Jacek Wieteska  Przewodniczący   Komisji Rewizyjnej  przedstawił opinię Komisji 
Rewizyjnej z  wykonania budżetu Miasta. 
 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka przygotowanie do procedury absolutoryjnej 
przeprowadziła podczas trzech posiedzeń.  
 
Pierwsze z nich odbyło się 4 maja 2015 roku. 
 Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca.  
Celem spotkania było wydanie opinii o wykonaniu budżetu miasta Rawa Mazowiecka za 2014 rok. 
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z, i poddała ocenie następujące  informację. 
- informacja o umorzeniach i odroczeniach w podatkach od nieruchomości. 
- informacja o umorzeniach, odroczeniach i zaległościach w podatku od środków transportowych. 
- informacja w sprawie decyzji w zakresie podatków pobieranych przez U. S. w Rawie    
  Mazowieckiej a stanowiących dochód Miasta Rawa Mazowiecka. 
- informacja na temat dofinansowania organizacji i związków nie będących jednostkami  
  sektora finansów publicznych. 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół oznaczony  
NR 3/2015 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
Drugie posiedzenie odbyło się 18 maja 2015 roku . 

Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca. 
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z, i poddała ocenie dokumentację z realizacji jednej z 
największych inwestycji w 2014 roku, mianowicie: 
- rozbudowa ulicy Mszczonowskiej z budową ronda przy skrzyżowaniu z ulicą Białą.  
 
Komisja zapoznała się z dokumentacją przetargową, wyborem wykonawcy oraz sprawozdaniem z 
wykonania prac budowlanych. 
Kolejnym zagadnieniem była ocena dokumentacji konkursowej przyznawanych przez Miasto Rawa 
Mazowiecka dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, oraz metod przeprowadzania 
konkursów . 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 
oznaczony NR 4/2015 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Trzecie posiedzenie  odbyło się 11 czerwca 2015 roku. 

 Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca.  
Celem spotkania było wydanie opinii o wykonaniu budżetu miasta Rawa Mazowiecka za 2014 rok. 
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Komisja zapoznała się ze: 
- sprawozdaniem Burmistrza w sprawie wykonania dochodów Miasta Rawa Mazowiecka. 
- sprawozdaniem Burmistrza w sprawie wykonania wydatków Miasta Rawa Mazowiecka. 
- pozostałych informacji w sprawie wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 
31.12.2014. 
- Uchwałą nr III / 144/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 02 czerwca 2015 opiniująca 
pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawy Mazowieckiej z wykonania budżetu. 

 
Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie stwierdziła że w wyniku badania dochodów i 
wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, sprawozdań finansowych oraz innych wymaganych  
informacji, stawia wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 
oznaczony NR 5/2015. 
 
 Jednocześnie Komisja skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej  Wniosek o udzielenie 
Absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
W odpowiedzi Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą nr III/182/2015 z dnia 15 czerwca 2015 
roku  powyższy wniosek zaopiniowała pozytywnie. 
 
 Powyższe dokumenty dostępne są w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
Niniejszym w imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka zwracam się do 
Przewodniczącego  Rady Miasta Rawa Mazowiecka o poddanie pod głosowanie Wniosku o 
Udzielenie Absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   przedstawił treść uchwały  Nr III/182/2015  
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 czerwca  2015 roku 
w sprawie opinii dotyczącej  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka  w sprawie 
absolutorium za rok 2014.   
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka  w sprawie absolutorium za 2014 rok.  
 
Uchwała w załączeniu  protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2014 rok. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2014 rok w głosowaniu  jawnym 
została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal podziękował radnym za udzielone absolutorium,  dodał, że  
będzie starał się aby budżet 2015 był wykonany zgodnie z założeniami uchwały  budżetowej i planu 
inwestycyjnego.  
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Ad 6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Temat referowała Bogumiła Sitarek  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

W okresie funkcjonowania planu miejscowego i dokonanych zmian tego planu wpłynęło szereg  
wniosków o zmianę z uwagi na: 
- zmianę przepisów prawa, 
- tworzeniem miejsc pracy i zabezpieczeniem dla pracowników zakładów miejsc noclegowych. 
Jednocześnie interpretacja przepisów planu miejscowego sporządzonego 15 lat temu stwarza 

trudności 
z uwagi na brak definicji niektórych pojęć w tym pojęcia zabudowy wolnostojącej. Niewielka 

korekta 
ustaleń ogólnych planów miejscowych pozwoli na doprecyzowanie obowiązującego planu 
miejscowego. 
Skutki finansowe dla samorządu z tytułu uchwalenia zmiany planu nie wystąpią.  
Zmiana poszczególnych uchwał w sprawie planów miejscowych nie naruszy ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  
Realizacja zmiany planu miejscowego pozwoli inwestorom podjąć przygotowanie inwestycji 
istotnych dla rozwoju funkcji usługowych i produkcyjnych miasta. 
Z uwagi na powyższe jest uzasadnione podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany  planu miejscowego. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

 
                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 

Ad 7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz 

Krakowskiej. 

 

Temat referowała Bogumiła Sitarek  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 
W okresie od 2014 (III-IV kwartał) do 2015 (I-II kwartał) roku wpłynęło szereg wniosków od 
inwestorów o dokonanie zmiany miejscowego planu.  
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Dokonano przeglądu wniosków i określono: 
- stopień zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej oraz z koncepcją aktualizacji 
studium, 
- skutki finansowe sporządzenia nowego planu miejscowego dla obszarów wskazanych we 
wnioskach.  
Do realizacji przyjęto wnioski, które są zgodne z ustaleniami studium. Na większości obszarów nie 
przewiduje się zmiany przeznaczenia terenu a jedynie zmianę warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 
Skutki finansowe dla samorządu z tytułu uchwalenia zmiany planu nie wystąpią lub ich wielkość 
proporcjonalnie do korzyści będzie niewielka.  
Realizacja planu miejscowego pozwoli inwestorom podjąć przygotowanie inwestycji istotnych dla 
rozwoju funkcji usługowych i produkcyjnych miasta. 
Z uwagi na powyższe jest uzasadnione podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu miejscowego. 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w 
rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Katowickiej,  

Słowackiego oraz Księże Domki.  

 
Temat referowała Bogumiła Sitarek  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

 

W okresie od 2014 (III-IV kwartał) do 2015 (I-II kwartał) roku wpłynęło szereg wniosków od 
inwestorów o dokonanie zmiany miejscowego planu.  
Dokonano przeglądu wniosków i określono: 
- stopień zgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej oraz z koncepcją aktualizacji 
studium, 
- skutki finansowe sporządzenia nowego planu miejscowego dla obszarów wskazanych we 
wnioskach.  
Do realizacji przyjęto wnioski, które są zgodne z ustaleniami studium lub nie budzą zastrzeżeń co do 
uwzględnienia rozwiązań przestrzennych w aktualizacji studium. 
Na większości obszarów nie przewiduje się zmiany przeznaczenia terenu a jedynie zmianę 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. 
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Skutki finansowe dla samorządu z tytułu uchwalenia zmiany planu nie wystąpią lub ich wielkość 
proporcjonalnie do korzyści będzie niewielka.  
Realizacja planu miejscowego pozwoli inwestorom podjąć przygotowanie inwestycji istotnych dla 
rozwoju funkcji usługowych i produkcyjnych miasta. 
Z uwagi na powyższe jest uzasadnione podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu miejscowego. 
 
Radny Piotr Irla zgłosił uwagę w sprawie zmiany planu terenów przy  Mszczonowskiej w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego. Z uwagi na fakt iż w tym rejonie znajduje się przemysł ( zakłady 
produkcyjne) nie powinno być budownictwa mieszkaniowego. 
  

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie  przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w 
rejonie ulic: Mszczonowskiej, Katowickiej,  Słowackiego oraz Księże Domki.  
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Katowickiej,  Słowackiego oraz 
Księże Domki.  
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 

Ad 9. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 

Tomaszowskiej.  

 

Temat referowała Bogumiła Sitarek  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

W związku z kończącą się umową dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej teren wokół 
budynków wielorodzinnych, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Tomaszowskiej 10 a, 10 b, 
10 c, 10 d, 10 h, 10 i oraz ulicy Słowackiego 29 dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o 
podpisanie nowej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 9 pkt 1 uchwały 
Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka zgoda 
rady gminy jest wymagana na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas 
nieoznaczony. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka 
uchwały w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr. 207/6, obręb 4 o pow. 1,6198 ha. 
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka nabyła własność tej nieruchomości z mocy prawa na podstawie 
decyzji Wojewody Skierniewickiego, nr G.IV.7228-237/92, z dnia 13 stycznia 1992 r. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Tomaszowskiej.  
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                     Innych opinii nie było. 
 
                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                  w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy  
                  Tomaszowskiej.  
 
                  Uwag do treści uchwały nie było. 
 
                  Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 

Ad 10. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości miejskiej położonej przy  ulicy  

Aleja Konstytucji 3 Maja. 
 

   Temat referowała Bogumiła Sitarek  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

   Powiedziała m.in. 

 
W związku z kończącą się umową dzierżawy przeznaczoną pod ogródek kawiarniany przed 
lokalem ,,cafe adriano’’ dzierżawca złożył wniosek o podpisanie nowej umowy dzierżawy na czas 
nieoznaczony. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , art. 
37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  oraz § 9 pkt 1 
uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 września 2009 r. w sprawie 
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa 
Mazowiecka zgoda rady gminy jest wymagana na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym na czas nieoznaczony.  
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały w 
sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części nieruchomości 
miejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 389/26 o pow. 15 m2, położonej w obrębie 4 
miasta Rawa Mazowiecka przy Alei Konstytucji 3 Maja. 
Miasto Rawa Mazowiecka nabyła własność przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa na  
podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego, nr G.IV.7228-2682/91, z dnia 27 maja 1991 r. 
 
Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości miejskiej położonej przy  ulicy  Aleja Konstytucji 3 Maja. 
 
 Innych opinii nie było. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości miejskiej położonej przy  ulicy  
Aleja Konstytucji 3 Maja. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
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Ad 11. Wyrażenie zgody oraz  ustalenie warunków udzielania bonifikaty od opłat za 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla Rawsko-

Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
   Temat referowała Bogumiła Sitarek  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

   Powiedziała m.in. 

 
   Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu     
   przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących  
   własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka i będących w użytkowaniu wieczystym Rawsko- 
   Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy  
   ul. Solidarności, oznaczonych w ewidencji jako działki nr 1386 o pow. 0,2730 ha, nr 1389 o pow.  
   0,3367 ha i nr 1391 o pow. 0,5078 ha. 
 
 

Wnioskiem z dnia 30 marca 2015 r. Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się 
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka, a pozostających w użytkowaniu 
wieczystym Spółdzielni. Jednocześnie zwrócono się z prośbą o podjęcie uchwały wyrażającej 
zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności. 
Działki nr 1386, 1389 i 1391 zabudowane są budynkami wielorodzinnymi – blokami nr 4, 5 i 6 
położonymi przy ul. Solidarności. 
Grunt pod blokami w niewielkiej części stanowi własność Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a w pozostałej stanowi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka i oddany jest w 
użytkowanie wieczyste Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 

Zasadnym jest więc ujednolicenie stanu prawnego gruntów pod ww. blokami poprzez 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co pozwoli na ustanowienie 
lokatorom odrębnej własności lokali oraz udziału w gruncie  pod budynkiem wielorodzinnym. 
 

    Dyskusja : 
    Radna Grażyna Dębska zabierając głos stwierdziła, że proponowana uchwała jest niezgodna z           
    wnioskiem Prezesa Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

 Prezes wystąpił z wnioskiem o bonifikatę  od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
 wieczystego w prawo własności wszystkich nieruchomości Spółdzielni ( 67 bloków – gruntów) 
 Uchwała dotyczy tylko mieszkańców trzech bloków położonych przy ulicy Solidarności. 
 Treść uchwały jest niespójna z wnioskiem. 
 Radna Grażyna Dębska zgłosiła wniosek aby uchwała zawierała bonifikatę od opłaty z tytułu  
 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wszystkich nieruchomości   
 Spółdzielni.  
 
Radny Sławomir Stefaniak – przewodniczący Komisji Komunalnej wyjaśniał, ze Komisja 
przychyliła się do propozycji Burmistrza Miasta aby udzielić bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla  nieruchomości położonych 
przy ulicy Solidarności, ( trzy bloki) gdyż grunt pod blokami w niewielkiej części stanowi własność 
Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a w pozostałej stanowi własność Gminy  
Miasta Rawa Mazowiecka i oddany jest w użytkowanie wieczyste Rawsko-Mazowieckiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Aby te sytuacje ujednolicić i ułatwić mieszkańcom w nabyciu mieszkań należy poprzeć projekt 
uchwały przedstawiony przez Burmistrza Miasta. 
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Radny Piotr Irla zabierając głos poparł wniosek Radnej Grażyny Dębskiej. Przedstawił również 
treść wyroku sądowego w tym temacie. 
 
RaDny Rafał Miszczak zabierając głos pogratulował Prezesowi RMSM  skuteczności w działaniu, 
Burmistrzowi Miasta w działaniu w tej sprawie. Dodał, iż poprzednia Rada Miasta nie znalazła  
czasu aby tę sprawę załatwić.   
   
Prezes Rawsko Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Adam Iwaszkiewicz zabierając głos apelował 
do Rady Miasta aby uchwalić 98% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności wszystkich nieruchomości Spółdzielni ( 67 bloków – gruntów). 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnej Grażyny Dębskiej uchwała 
zawierała bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności wszystkich nieruchomości Spółdzielni.  
 
Wniosek w głosowaniu został odrzucony. Głosowało 15 radnych, za – 6, przeciw -9.  

 
Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody oraz     
 ustalenie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
 w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. 
 
 Innych opinii nie było. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  wyrażenia zgody  oraz  ustalenie warunków udzielania bonifikat od opłat za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni 
mieszkaniowej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 
 Ad  12 . Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 

 
                        Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                        Powiedziała m.in.      
               

   Zmiany w planie dochodów dotyczą:  

   1/Dział 600 – Transport. 

Wprowadza się do planu dochodów budżetu miasta na 2015  rok w § 6330 dotację z budżetu                                 
państwa w kwocie 1.677.053 zł. przeznaczoną na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
miejskiej tj. Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie 
Mazowieckiej z przebudową ulicy Mszczonowskiej od torowiska kolejki wąskotorowej do granic 
miasta  i przebudową ulicy Białej na odcinku łączącym rondo na skrzyżowaniu ulic: Mszczonowska 
– Jerozolimska - Biała z rondem Unii Europejskiej. Dotacja pokrywa w 50 % planowane do 
poniesienia koszty kwalifikowane przy tej inwestycji. 
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2/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

Przenosi się planowane dochody z § 2310 w kwocie 600.000 zł do § 0690 , są to planowane do 
uzyskania dochody z gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z Gminy Rawa Mazowiecka w 
przedszkolach prowadzonych przez nasze miasto. Po zmianie przepisów ustawy o systemie oświaty 
środki te nie wpływają do naszego budżetu jako dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka na podstawie 
porozumienia , a są przekazywane na nasz konto na podstawie not księgowych (obciążeniowych)  
wystawianych przez Miasto Rawa Mazowiecka w oparciu o zapisy ustawy oświatowej (nie ma już 
wymogu zawierania stosownych porozumień). 

3/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 

Na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego wprowadza się do budżetu dotację celową z budżetu 
państwa w § 2030 w kwocie 289.493 zł przeznaczoną na dofinansowanie działalności żłobka 
miejskiego, w ramach rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„MALUCH -  edycja 2015 ”. 

Zmiany w planie wydatków dotyczą: 

1/ Dział 600 – Transport, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne: 

-  dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie o kwotę 1.628.000 zł planowanych środków własnych 
na wydatki majątkowe na wykonanie prac inwestycyjnych na zadaniu „Zmiana układu 
komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola – kontynuacja zadania” i wprowadza się na 
realizację tego zadania środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.677.053 zł jako 
zwiększenie wydatków w celu uzyskania zgodności z budżetem Wojewody Łódzkiego. 

Ponadto w budżecie Miasta zabezpiecza się również środki w kwocie 354.000 zł na zwrot dotacji 
otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu inwestycyjnego pn.”Rewitalizacja 
układu infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na Os. Zwolińskiego” – 
projekt był wykonany w 2013 roku. W wyniku zakończenia prac kontrolnych prowadzonych przez 
pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi, występuje konieczność zwrotu części otrzymanej dotacji na to zadanie w związku z uznaniem 
części poniesionych wydatków za niekwalifikowane. Zwrot dotacji na kwotę 354.000 zł oraz odsetki 
na kwotę 20.000 zł. 
Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało na to zadanie dotację w wysokości 908.792 zł. 
 
Zwiększa się również planowane wydatki w tym rozdziale o 40.000 zł z przeznaczeniem tych 
środków na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Lenartowicza z wymianą 
nawierzchni jak również wykonaniem odwodnienia ulicy. 
 
2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się o kwotę 100.000 zł planowaną wysokość 
środków na zakup nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne. 
Rozdział 70095 – wprowadza się do budżetu Miasta 100.000 zł środki na nowe zadanie inwestycyjne 
tj. Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ul. Mszczonowskiej w Rawie 
Mazowieckiej. Planowany budynek na 40 lokali mieszkalnych o pow. od 35-50 m 2. 

3/ Dział 750 – Administracja publiczna. 

- rozdział 75023 – urzędy miast – wprowadza się zwiększenie wydatków bieżących na 
wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki statutowe w kwocie łącznej 31.600 zł.  
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Są to środki zabezpieczające wynagrodzenie dla zatrudnionego w Urzędzie Miasta informatyka, 
który będzie wspomagał obsługę informatyczną wszystkich miejskich placówek oświatowych oraz 
koordynował przepływ informacji pomiędzy placówkami oświatowymi a Urzędem Miasta po 
wdrożeniu nowego systemu – rawska eOświata. Środki na wynagrodzenie informatyka przenosi się 
poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w 8 placówkach oświatowych. 

Wprowadza się do planu wydatków kwotę 10.000 zł na zakup i montaż napędu automatycznego do 
bramy przy parkingu Urzędu Miasta przy ulicy Kopernika. 
W celu udostępnienia mieszkańcom i interesantom miejsc parkingowych przy Placu Piłsudskiego 
(przed budynkiem Urzędu Miasta) Burmistrz Miasta planuj reaktywować  parking przy ulicy 
Kopernika. W tym celu niezbędny jest zakup i montaż napędu automatycznego do istniejącej tam 
bramy oraz zakup kilkunastu pilotów do jej otwierania. 
 
4/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 
Wprowadza się do planu wydatków budżetu Miasta kwotę 15.000 zł  jako dotację celową   
przeznaczoną dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu radiowozu w 
ramach akcji „Sponsoring 2015” . Radiowóz będzie zakupiony przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Łodzi i przekazany do użytkowania dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 
Wniosek z prośbą w tej sprawie złożył do Burmistrza Miasta Komendant Powiatowy Policji w 
Rawie Mazowieckiej. 
 
5/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 60.000 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.  
 
6/ Dział 801  – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany w planowanych wydatkach bieżących w 
następujących rozdziałach: 
- rozdziały  80101, 80104, 80110 – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w tych 
rozdziałach obejmuje środki przeznaczone na zatrudnienie informatyka w Urzędzie Miasta – kwota 
łączna 31.600 zł. 
Wydatki majątkowe obejmują: 
- na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 wprowadza się do planu wydatków środki w 
kwocie 14.000 zł przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego dla tej szkoły. Dotychczas 
używany sprzęt był zakupiony w 2002 roku. Na skutek wieloletniej eksploatacji uległ zużyciu i 
szkoła jest zmuszona aktualnie korzystać z pożyczonego sprzętu, 
- przeznacza się kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji przebudowy łazienek  
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej 
Obecny stan techniczny sanitariatów i łazienek w szkole jest bardzo zły, dlatego  wymagają one 
modernizacji. Po opracowaniu dokumentacji i oszacowaniu kosztów przebudowy łazienek można 
będzie wykonać niezbędne prace modernizacyjne w wakacje przyszłego roku. 
Rozdział 80195 – obejmuje wydatki na następujące cele: 
a/ wprowadza się do planu wydatków środki  planowane jako zwrot dotacji unijnych  
w wyniku zakończenia prac kontrolnych prowadzonych przez pracowników Departamentu 
ds.Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakresie 
końcowego rozliczenia prowadzonej przez miasto Rawa Mazowiecka inwestycji w obiektach 
oświatowych zadania pn. Poprawa warunków bazy oświatowej w Rawie Mazowieckiej. 
Po odbytych kontrolach 47 postępowań przetargowych i podprogowych na ogólną kwotę umów 
około 7.550.000 zł jednostka kontrolująca Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego nałożyła obowiązek zwrotu n/w kwot: 
z tytułu korekty 5%  -                                                      205.000 zł  
z tytułu wydatków uznanych za niekwalifikowalne -      260.000 zł  
z tytułu odsetek od wydatków niekwalifikowanych -      65.000 zł  
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b/ zwiększa się o kwotę 35.000 zł środki własne niezbędne do prawidłowego wykonania projektu 
rawska eOświata. Środki te pozwolą na wykonanie usług instalacyjnych  
i konfiguracyjnych dla budowy internetowej sieci bezprzewodowej w 8 placówkach oświatowych, w 
związku z realizacją projektu "Szybciej, lepiej, skuteczniej - rawska eOświata", który polega na 
wdrożeniu w pełni zintegrowanego, nowoczesnego systemu oświatowego wspomagającego 
zarządzanie oraz edukację, opartego o usługi elektroniczne. 
7/ Dział 853 – wprowadza się do planu wydatków żłobka miejskiego TUPTUŚ środki z dotacji 
celowej z budżetu państwa w kwocie 289.493 zł, zgodnie z decyzją finansową Wojewody 
Łódzkiego.  
- rozdział 85395 – wprowadza się do planu wydatków kwotę 100.000 zł konieczną na wykonanie prac 
adaptacyjnych pierwszego piętra budynku żłobka miejskiego przy ul.Kolejowej. W związku z tym, że 
Starostwo Rawskie poinformowało dyrekcję Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej o fakcie wypowiedzenia ośrodkowi wynajmu pomieszczeń przy ul.Kościuszki  5, 
istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia nowej  lokalizacji -  siedziby dla MOPS. Burmistrz Miasta 
rozważa ewentualną możliwość przeniesienia tej jednostki do pomieszczeń na pierwszym piętrze 
budynku żłobka miejskiego. Należy zatem zabezpieczyć środki na wykonanie niezbędnych prac przy 
adaptacji tych pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania tam Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
8/ Dział 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90095 – pozostała działalność. 
Planuje się kwotę 15.000 zł na zakup 3 wiat przystankowych. 
 
8/ Dział 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90095 – pozostała działalność. 
Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych w tym dziale: 
Rewitalizacja centrum miasta Rawa Mazowiecka 
Plan – 250.000 zł 
Zwiększenie 150.000 zł 
Plan po zmianach – 400.000 zł 
Zwiększenie wydatków dotyczących rewitalizacji centrum miasta Rawa Mazowiecka związana jest  
z zamiarem rozpoczęcia procesu aplikacyjnego i projektowego zadań objętych rewitalizacją. W 
części aplikacyjnej zlecone zostanie przygotowanie wniosków studiów wykonalności i aktualizacja 
programu rewitalizacyjnego. Natomiast w części projektowej konieczne będzie opracowanie analiz 
komunikacyjnych dla centrum miasta, badania archeologiczne oraz stworzenie docelowej koncepcji 
rewitalizacji centrum miasta. 
 
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej 
Zwiększenie 40.000 zł 
Plan po zmianach – 40.000 zł 
Od kilkunastu lat przy intensywnych opadach deszczu piwnice budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 
są zalewane. Sytuacja tak poprawiła się  nieco  po zakończeniu realizowanych przez  RAWiK w 
rejonie ulicy Miłej prac wodno – kanalizacyjnych. Niestety wymaga ona dalszych działań 
inwestycyjnych, gdyż przy bardzo dużych opadach dochodzi do kolejnych podtopień. W celu 
rozwiązania problemu należy opracować dokumentację techniczną przebudowy kanalizacji na 
terenie szkoły aby móc w następnym roku wykonać tą przebudowę. 
 
9/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

rozdział 92120 –  Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. 
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W nawiązaniu do postanowień obowiązującej ugody zawartej pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka 
i Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, wprowadza się do planu wydatków  budżetu 
Miasta środki w kwocie 25.000 zł przeznaczone na wykonanie tablicy pamiątkowej potwierdzającej 
fakt istnienia cmentarza żydowskiego na działce nr 105/4 położonej przy ul. K. Wielkiego. 

 W dyskusji  głos zabierali: 

 Radna Grażyna Dębska zwróciła uwagę na nowe zadanie w budżecie – dokumentacja projektowa  
 na nawierzchnię ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego. 
 Zdaniem radnej te ulice należy realizować ( nawierzchnia wymaga wymiany) lecz czy w tym budżecie.   
 Zgłoszone były przy tworzeniu budżetu trzy ulice: Polna , Skierniewicka i ulica bez nazwy. 
 Żadna z propozycji klubów „ Skuteczność” i „Gospodarność”  nie została uwzględniona. 
 Radna wyraziła nadzieję, że do końca 2015 roku będą zrealizowane. 
 

Radny Stanisław Kabziński apelował o konieczność realizacji zadania – nawierzchnia ulicy 
Lenartowicza i Gąsiorowskiego. Stan nawierzchni tych ulic ( powyrywane, połamane, wykruszone 
z wystającymi drutami płyty)  stanowi zagrożenie zarówno dla kierowców jak i dla pieszych. 
Realizacja to bardzo pilna sprawa. 
 
Radny Michał Glicner zabierając głos poparł wniosek Burmistrza Miasta oraz radnego Stanisława 
Kabzińskiego  o konieczności realizacji nawierzchni w ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego. 
 
Radny Piotr Irla  zabierając głos apelował aby spojrzeć na całe Miasto i wybrać zadania - priorytety 
– konieczne do realizacji. Jest w mieście  wiele ulic – dróg gruntowych np. Browarna,  
na osiedlu Tatar jest wiele ulic niewyasfaltowanych, czy niedokończona ulica Willowa. 
Druga ważna sprawą zaproponowaną w budżecie to 100 tysięcy na przebudowę – adaptacje    
pomieszczeń  w Żłobku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Te pomieszczenia były przeznaczone na służbę zdrowia i tak powinno pozostać. 
Pomieszczenia o takim standardzie dla  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą wywołać 
niezadowolenie wśród podopiecznych. To zadanie nie jest zasadne. 
Radny Piotr Irla  wraził swoje negatywne stanowisko w obydwu sprawach. 
   
Wiceburmistrz Tomasz Nowicki odpowiadając  wyjaśniał, że zabezpieczenie środków w budżecie 
na adaptacje pomieszczeń w budynku Żłobka nie przesądza sprawy. Nie jest to ostateczna decyzja. 
Zabezpieczenie środków gwarantuje adaptację pomieszczeń ( wstępnie w Żłobku),  które będą 
spełniały wymogi pracy. Obecne warunki pracy MOPS są bardzo trudne. Za pół roku kończy się 
umowa dzierżawy ze Starostwem Powiatowym i musimy szukać rozwiązania. 
Jeżeli będzie inna alternatywa to na pewno ją rozważymy. 
  
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu Miasta na 2015 rok. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                     w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 r. 
                

Uwag do treści uchwały nie było.   
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 10, 
 przeciw -3,wstrzymujący – 2.  
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Ad 13. Ustalenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 
 Temat referował Zastępca Burmistrza Miasta Tomasz Nowicki. 
 Powiedział m.in. 
 Zgodnie z art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i                                 
 przeciwdziałaniu alkoholizmowi do kompetencji rady należy określenie ilości liczby punktów sprzedaży   
 napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza  
 miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc  
 sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 Poprzednia uchwała nr  VIII/60//11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2011r.    
 podjęta w tych sprawach stała się już nie aktualna i nie zawierała ona zasad ustalenia odległości  
 miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych. 
 W tym stanie rzeczy zaszła konieczność uregulowania tych kwestii w drodze nowej uchwały  
 podjętej przez organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
 Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego  przedstawiła  Barbara Grzywaczewska –     

  przewodnicząca Komisji.   
  Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży     
  napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i    
  podawania napojów alkoholowych. 

 
  Innych opinii nie było. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na 
terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 
Ad 14. Delegowanie  przedstawicieli Rady Miasta Rawa Mazowiecka do składu zespołu 

opiniującego ds. Budżetu Obywatelskiego  przy Burmistrzu Miasta  Rawa Mazowiecka.  

 
Temat referował Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 

Powiedział m.in. 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały Nr VI/28/15 z dnia  
22  kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla 
realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka     zgodnie z § 3 ust. 2,  Regulaminu 
określającego zasady i  tryb przeprowadzania konsultacji społecznych  dla realizacji Budżetu 
Obywatelskiego, konieczne jest delegowanie trzech przedstawicieli wybranych przez Radę Miasta  
do Zespołu Opiniującego ds. Budżetu Obywatelskiego przy Burmistrzu Rawa Mazowiecka. 
 

   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zaproponował radnym: 
   - Piotrowi Irli 
   - Michałowi Glicnerowi 
   - Sławomirowi Stefaniakowi 
   uczestnictwo w zespole opiniującym ds. Budżetu Obywatelskiego.   
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   Pan Piotr Irla nie wyraził zgody na udział w pracy zespołu. 
   Pozostali radni wyrazili zgodę. 
 
   Do pracy w zespole zgłosił się radny Bartłomiej Kosiacki. 
   Innych kandydatów nie zgłoszono. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany skład zespołu 
opiniującego ds. Budżetu Obywatelskiego  przy Burmistrzu Miasta  Rawa Mazowiecka: 
 - Michał Glicner 
 - Bartłomiej Kosiacki 
 - Sławomir Stefaniak   

 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  delegowania  przedstawicieli Rady Miasta Rawa Mazowiecka do składu zespołu 
opiniującego ds. Budżetu Obywatelskiego  przy Burmistrzu Miasta  Rawa Mazowiecka.  
 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 
   Ad 15. Wydanie opinii dotyczącej odwołania przedstawiciela Rady Miasta Rawa Mazowiecka ze składu  

    Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawie Mazowieckiej.  
 
Temat referował Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 

   Powiedział m.in. 

   Pismem sygn. DOA-000-3/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Starosta Rawski zwrócił się do Rady Miasta  
   Rawa Mazowiecka o wydanie opinii w sprawie odwołania Pana Wojciecha Skoczka z funkcji członka     
   Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawie Mazowieckiej zgłoszonego uprzednio do składu tej  Rady  
   przez organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka.  
   W myśl dyspozycji przepisu art. 23 ust 10 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji  
   zatrudnienia i instytucjach rynku pracy członek Powiatowej  Rady Rynku Pracy może być odwołany  
   z inicjatywy starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę  
    na członka rady.  
    Zgodnie natomiast z  normą   przepisu przejściowego art. 14 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o  
    zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy oraz niektórych  innych ustaw – do dnia  
    powołania Rady Rynku Pracy, wojewódzkich rad rynku pracy; powiatowych rad rynku pracy-  
    zadania tych  rad  wykonuje odpowiednio Naczelna Rada Zatrudnienia, wojewódzkie rady  
    zatrudnienia i powiatowe rady zatrudnienia, działające w składzie i na zasadach określonych w  
    przepisach dotychczasowych.  
    W tym stanie rzeczy wydanie opinii przez Rade Miasta Rawa Mazowiecka  w powyższej  sprawie  
     jest uzasadnione. 
 
    Uwag nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
   w sprawie opinii dotyczącej odwołania przedstawiciela Rady Miasta Rawa Mazowiecka ze składu  
   Powiatowej Rady Zatrudnienia w Rawie Mazowieckiej. 

Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
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Ad 16. Powołanie zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.  

 
Temat referowała Jolanta Makowska Sekretarz Miasta. 

Powiedziała m.in. 

Zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sadów powszechnych przed 
przystąpieniem do wyborów ławników, rada gminy powołuje zespół , który przedstawia na sesji rady  
swoja opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów 
określonych w ustawie. 
 
Radny Zbigniew Tuszyński zgłosił wniosek aby do zespołu włączyć cały skład komisji Prawa  i 
Porządku Publicznego : 
1)  Krzysztof Chałupka 
2)  Barbara Grzywaczewska 
3)  Bartłomiej Kosiacki 
4) Zbigniew Tuszyński 
 
Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
 

   Wiceprzewodniczący Jacek Malczewski zgłosił do pracy w  zespole Przewodniczącego Rady Miasta     
    Zbigniewa Sienkiewicza. 
 

 Członkowie Komisji Prawa i Porządku Publicznego jak i Zbigniew Sienkiewicz wyrazili zgodę na 
udział w pracach  zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.  
 
Zaproponowany skład zespołu: 
1)  Krzysztof Chałupka 
2)  Barbara Grzywaczewska 
3)  Bartłomiej Kosiacki 
4) Zbigniew Sienkiewicz 
5) Zbigniew Tuszyński 
 

    Uwag nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  powołania zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników składzie: 
1)  Krzysztof Chałupka 
2)  Barbara Grzywaczewska 
3)  Bartłomiej Kosiacki 
4) Zbigniew Sienkiewicz 
5) Zbigniew Tuszyński 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 17. Zasięgnięcie informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych w 

wyborach na kadencję 2016-2019.  
 

Temat referowała Jolanta Makowska Sekretarz Miasta. 

Powiedziała m.in. 
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    Zgodnie z  art. 162  § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o ustroju sadów powszechnych rady gmin 
zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.  
Informacje o kandydacie na ławników uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji 
o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. Dane zawarte w przedstawionym projekcie uchwały  
nie obejmują wszystkich danych wymaganych od kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie 
zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2014 roku w sprawie zakresu 
danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie. Dane zawarte w 
przedstawionym projekcie uchwały Rady Miasta są zgodne z kartą zgłoszenia stanowiącą  załącznik do 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r w sprawie sposobu postępowania z 
dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłoszeniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty 
zgłoszenia. 

 
    Uwag nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zasięgnięcia  informacji o kandydatach na ławników do sądów powszechnych zgłoszonych  
w wyborach na kadencję 2016-2019.  
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 18. Nadanie Statutu Muzeum Ziemi Rawskiej. 

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

           Powiedziała m.in. 
  Stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  
  i prowadzeniu działalności kulturalnej i ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach – muzeum,  
  będące instytucją kultury, działa na podstawie statutu nadanego mu przez organizatora. 
  Poprzedni statut Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej został nadany tej rawskiej instytucji  
  kultury przez organ stanowiący Miasta Rawa mazowiecka w 2001 r.  Jego postanowienia stały się już    
  nieaktualne – bowiem nie uwzględniają one zarówno zmieniających przepisów prawa, jak również  
   nowych realiów i potrzeb mających zapewnić efektywną działalność tej instytucji oraz prawidłowe jej  
  zarządzanie. W tym stanie rzeczy zaszła konieczność nadania temu muzeum nowego statutu. 
  Treść załączonego do projektu przedmiotowej uchwały statutu Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie  
  Mazowieckiej została, zgodnie z dyspozycją normy art.6 ustawy o muzeach, uzgodniona z ministrem  
  właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
 
 W dyskusji głos zabierali: 
 
- radny Piotr Irla zwrócił uwagę, że przedłożony projekt Statutu Muzeum Ziemi Rawskiej zwiera wiele 
błędów  merytorycznych. Dotyczą one m.in.: §  2 ust. 1 i 2,   § 3 przenieść do paragrafu 14, § 6 i 7 
połączyć, w § 9 wymienione są rodzaje zbiorów a powinny być wymienione jakie są zbiory,  
niespójny § 10, uwagi do § 11, 12  oraz 17. Dopisać zapis o prowadzeniu działalności. 
Statut jest nie do przyjęcia i dlatego apelował o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. 
 
- radny Sławomir Stefaniak zabierając głos przedstawił swoje wnioski ze szkolenia sekretarzy w 
sprawie tworzenia prawa miejscowego a w szczególności statutów. 



 22 

Tworzone Statuty według starego wzorca są dogodniejsze w ich stosowaniu, lepsze w odbiorze,   
natomiast nie jest to zgodnie z obowiązującymi ustawami ,które  zabraniają dokonywać zapisów 
ujętych w ustawach. Nadzór wojewody różnie to ocenia. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz wyjaśniał, że proponowany statut jest 
uzgodniony z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przestawił treść pisma Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie opinii o projektowanym statucie muzeum Ziemi 
Rawskiej. 
 

- radny Zbigniew Tuszyński zabierając głos stwierdził, że statut wymaga nowego opracowania. 
Apelował do radnych aby nie przyjmowali przedłożonego projektu statutu. 
Kluby „Gospodarność” i „Skuteczność” zwrócą się do nadzoru Wojewody o dogłębne zbadanie   
przedłożonego statutu.  
  

- radny Sławomir Stefaniak zwrócił się do radnych, aby przyjąć przedłożony statut, jest on w 
dużym stopniu podobny do obowiązującego, różni się  zapisem o sposobie zarządzania Muzeum. 
Całościowa zmiana Statutu pozostanie dla Rady Muzeum którą powoła zarządca. 
 
- radny Piotr Irla – wobec tego, że proponowana jest  niewielka zmian w statucie,  to uchwała powinna 
być tylko zmieniająca uchwałę w sprawie statutu, a nie zmiana całego statutu. 
 

Radna Grażyna Dębska zgłosiła swój wniosek zgłaszany na Komisji Oświaty aby uściślić treść  
Paragrafu 1 o dopisanie „ w uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnej Grażyny  Dębskiej aby do 
treści paragrafu 1 dopisać „ w uzgodnieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 
 
Wniosek w głosowaniu został odrzucony. Głosowało 15 radnych, za – 5, przeciw -8, wstrzymujące -2..  
 

     Opinię Komisji  Oświaty przedstawił  Leszek Jarosiński  - przewodniczący Komisji.   
     Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie  nadania Statutu Muzeum 
     Ziemi Rawskiej. 
 

                       Innych opinii nie było. 
 

                    Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
                    w sprawie  nadania Statutu Muzeum Ziemi Rawskiej. 
 

  Uwag do treści uchwały nie było. 
 
  Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 9,  
  przeciw – 5, wstrzymujących – 1. 

 
           Obrady opuścił radny Andrzej Antosik. Nieobecność usprawiedliwiona. 
           Rada liczy 14 radnych. 
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Ad 19. Wykorzystania energii geotermalnej. 
 

 
Prowadzona od dawna gospodarka zasobami naturalnymi, a także funkcjonowanie przemysłu  przy 
jednoczesnym braku troski o środowisko naturalne doprowadziły do rosnącej koncentracji  
dwutlenku węgla w atmosferze. Jednym z czynników umożliwiających w znacznym stopniu 
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest zastosowanie technologii opartych na 
odnawialnych źródłach energii. 
Starając się postępować zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, koniecznym wydaje się 
podjęcie w naszym mieście działań zmierzających do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 
tak by pozyskiwana w ten sposób energia razem z energią pozyskaną ze źródeł konwencjonalnych 
pozwalała na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców przy uwzględnieniu warunków wymaganej 
efektywności ekonomicznej i ograniczenia niekorzystnych skutków środowiskowych. 
Jednym z rodzajów  energii odnawialnej, który może być wykorzystany do wspomagania systemów 
konwencjonalnych, zasilających komunalne systemy ciepłownicze są źródła geotermalne. Potencjał 
energetyki geotermalnej jest większy niż wszystkich innych rodzajów  energii odnawialnej. Zasoby 
tej energii, zasilane z wnętrza ziemi  są praktycznie niewyczerpalne. 
Zaletą energii geotermalnej jest właśnie to, że jest to energia zgromadzona w zbiornikach 
naturalnych  pod naszym miastem, nie wymagająca odległego przesyłu, uzyskiwana jest przy bardzo 
niskich kosztach wydobycia i jest energią spełniającą wymogi bezpieczeństwa energetycznego. Są to 
zasoby niewyczerpalne, dające energię w sposób beze misyjny, ekologiczny. 
Zasoby geotermalne umożliwią obniżenie opłata za energię elektryczną i grzewczą . 
Wody geotermalne są najbardziej perspektywicznym źródłem czystej energii w Polsce. Rawa 
Mazowiecka i jej okolice mają do dyspozycji  ogromne zasoby własnych wód termalnych. 
Perspektywa czystej energii geotermalnej jest dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej szansą, której 
nie wolno nam zmarnować. 
Dla podjęcia jej realizacji konieczne są działania władz miejskich . Dlatego też konieczne jest 
podjęcie niniejszej uchwały w celu umożliwienia władzom Miasta Rawa Mazowiecka  podjęcia prac 
projektowych oraz działań mających na celu pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na 
realizację  budowy elektrociepłowni geotermalnej w Rawie Mazowieckiej 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  wykorzystania energii geotermalnej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  

 
Ad 20. Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w  referendum ogólnokrajowym,   

   zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 

 
Temat referowała Jolanta Makowska Sekretarz Miasta. 

Powiedziała m.in. 
 
   Zgonie z art. 12§ 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy wnioskuję o utworzenie   
   obwodu głosowania w Szpitalu im, Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej AMG Centrum Medyczne  
   Sp. z o.o. w Lublinie. 
   Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 czerwca 2015r. podjął postanowienie o zarządzeniu  
   ogólnokrajowego referendum na dzień 6 września 2015 r. 
   Chciałabym wszystkim osobom przebywającym w szpitalu stworzyć możliwość udzielenia  
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   odpowiedzi na pytania zawarte w referendum ogólnokrajowym, dlatego wnioskuję o utworzenie  
   obwodu głosowania w Szpitalu Św. Ducha. 
  

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w  referendum ogólnokrajowym,   

   zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  

 
Ad 21. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres  od  22  kwietnia  2015 r. do 24 czerwca 2015. 
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 62 interesantów. 

                    Problematyka to: 
                    - 13 osób w sprawie pomocy społecznej, 
                    - 9 osób w sprawie mieszkań socjalnych lub zamiany, 
                    - 9 osób w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego, 
                    - 26 osób w sprawie miasta: oświetlenia ulic, wykupu działki, zalewania posesji, dziur w drogach,  
                       parkingu, problemów sportowców czy uszkodzenie pojazdów. 
                    Uczestniczyłem w konferencjach: 
                    - na temat „ Inwestycje nam po drodze” w sprawie trasy S-8, 
                    - Stowarzyszenia Powiatów Dorzecza Bzury, 
                    - w sprawie energii geometralnej. 
                   Spotkania to; 
                    - w sprawie dni Rawy, 
                    - z mieszkańcami w sprawie budżetu obywatelskiego, 
                    - ze sportowcami- Gala Mistrzów, 
                    - otwarcie ścieżki ekologicznej, 
                    - Wicemarszałkiem Dariuszem Klimczakiem, 
                    - Wicemarszałkiem Joanną Skrzydlewską, 
                    - Starostą Józefem Matysiakiem, 
                    - Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka Krzysztofem Starczewskim. 
                     

 
Ad 22. Interpelacje, zapytania. 

  
Radny Michał Glicner zabierając głos zwrócił uwagę  na następujące sprawy: 
- uporządkować miejsca siedząca dla radnych na sesjach tak aby część radnych nie siedziała do siebie 
tyłem, to przeszkadza w odbiorze i koncentracji podczas obrad, 
- kiedy będą miejsca pracy w nowej firmie która wykupiła KINGSPAN, miał być nabór w grudniu 
  2014, 120 nowych  miejsc prac, czy Burmistrz może udzielić bliższych inforacji. 

 
     Radna Grażyna Dębska odniosła się do decyzji Burmistrza Miasta w sprawie likwidacji stanowiska 
     Dyrektora Muzeum i jego odwołania. 
     Zwróciła się z pytaniem do Burmistrza Miasta na jakiej podstawie Burmistrz stwierdził, że źle się  
     układała współpraca.  Czy okres 5 miesięcy jest wystarczający do oceny Dyrektora, ile razy były  
     prowadzone rozmowy z Dyrektorem. 
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     Zdaniem radnej Grażyny Dębskiej placówka była prowadzona prawidłowo, profesjonalizm ludzi tam  
     pracujących, wszystkie wystawy ( nie było ich mało) były  profesjonalnie przygotowane. 
      Tak prowadzone Muzeum spełniało swoja rolę i zadania.  
     Likwidacja stanowiska była niezgodna ze Statutem Muzeum. 
 

     Burmistrz Dariusz Misztal odpowiadając – współpraca układała się źle, ta placówka powinna działać  
     efektywniej dlatego też zostanie powołany podmiot zarządzający. Na prośbę o pomoc w uroczystościach  
     historycznych pozostawała bez odpowiedzi. 
     Likwidacja stanowiska została dokonana zgodnie z prawem.  
     Burmistrz ma prawo podjąć taka decyzję kiedy współpraca się nieukładna. 
     Nieobecność Dyrektora na sesji bez usprawiedliwienia też o tym świadczy. 
 

     Wiceburmistrz Tomasz Nowicki – współpraca z Dyrektorem była zła, podczas Dni Rawy kiedy  
     Muzeum powinno tętnić życiem, praca Dyrektora ograniczyła się do otwarcia Baszty na Zamku 
     bez wystawienia wszystkich eksponatów. 
     Burmistrz oczekuje od Dyrektora efektywnej  rzeczywistej pracy a nie kupowanie gotowych wystaw. 
     Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała ewidentne braki w eksponatach. 
     Strona internetowa nie aktualizowana, 
 

     Radny Piotr Irla odnosząc się do wypowiedzi Burmistrza stwierdził, że podjęte działania były  
     bezpodstawne i niezgodne z prawem.    
     Czy Pan Burmistrz deklaruje, że w efekcie wypłaty odszkodowania, radca prawny zapłaci z własnej  
     kieszeni. 
 

    Radny Rafał Miszczak zabierając głos stwierdził, że były Dyrektor Muzeum to żaden fachowiec. 
    Pracę Dyrektora dostał jako kolega. W Muzeum panuje nadal konserwatyzm. Wystawy takie same  
    od 10 lat. 
 

    Radny Stanisław Kabziński zabierając głos zgłosił następujące sprawy: 
    - urny do głosowania oraz parawany  są koniecznie do wymiany, obecne urny i parawany to 
      kompromitacja, 
    -  donica Kwiatowa  przed Miejskim Domem Kultury jest tak skorodowana, ze nie wnosi estetyki obiektu, 
    - zwołać Komisję Komunalną w celu dokonania audytu ulic, 
    
   Radny Michał Glicner zabierając głos apelował, ąby  zatrudniać młodych ludzi z Rawy Mazowieckiej, 
   stworzyć grupę roboczą do opracowania rewitalizacji miasta, grupa ta powinna być z Rawy a nie  
   z Polski. 
   Następna sprawą jaką zgłosił  radny Michał Glicner to miejsca postojowe dla interesantów  
   Urzędu Miasta, powinno ich być co najmniej sześć. 
 

   Przewodniczący Rady  Miasta Zbigniew Sienkiewicz odpowiadając radnemu wyjaśniał, że nie można  
   ogłaszać  konkursu z ograniczeniami  tylko dla mieszkańców Rawy  Mazowieckiej. Jest to niezgodne  
   z prawem. 
 

   Radny Piotr Irla zabierając głos apelował do Przewodniczącego Rady Miasta aby częściej odbywały  
  się posiedzenia rady. Nie gromadziło by się  tak dużo spraw. 
  Piotr  Irla  zgłosił ponownie wniosek w sprawie audytu, na  poprzedniej sesji zgłaszał sprawę wyniku  
  audytu w Urzędzie Miasta. Do tej pory nie otrzymał materiałów w tej sprawie. 
  Ponadto radny zwrócił się z pytaniem w sprawie narastającym spraw – konfliktu z Żłobku. 
  Nastąpiło niekonwencjonalne rozwiązane konfliktu w Żłobku. 
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  Burmistrz Miasta  odpowiadając  poinformował, że audyt w Urzędzie Miasta nie został zakończony. 
  Poinformuje Rade Miasta o wynikach audytu jak tylko będą zakończone prace. 
  W żłobku nie był przeprowadzony audyt. Była przeprowadzona kontrola wewnętrzna wraz z rewidentem     
  Urzędu Miasta. 
 
  Radny Piotr Irla poprosił Burmistrza Miasta o przedstawienie  protokołu z przeprowadzonej kontroli 
  w Żłobku Miejskim 
 
 
  Na tym punkcie Przewodniczący rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zakończył obrady VII Sesji 

  Rady Miasta. 

 
 Sesja trwała od godz. 14:00 do godz. 19:30. 
 Sporządziła Alicja Lasota.  

 
   

Przewodniczący Rady  
          Miasta Rawa Mazowiecka 

        Zbigniew Sienkiewicz 
 


