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                                                 P r o t o k o ł 

                        z obrad  X Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

                       Rawa Mazowiecka  w dniu  29 września    2015r. 

 

 
 
Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestniczyło  14  radnych.  
 
Nieobecni radni usprawiedliwieni: 
1. Andrzej Antosik 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza Marek Pastusiak, 
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. 
  
Obrady X  Sesji  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 
Powitał zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych.  
 
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. 
Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zwrócił się z prośbą do Rady Miasta  w sprawach: 
- wycofanie pkt. 11 porządku obrad  w sprawie udzielenia przez Miasto Rawa Mazowiecka pomocy 
regionalnej na wspieranie nowych inwestycji, dodał , że ten temat wymaga dokładniejszego 
przeanalizowania; 

- wprowadzenie do porządku obrad pkt. sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/209/13 Rady  
   Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej  
    mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej  przy ulicy Solidarności. 

 

  Radny Piotr Irla zgłosił wniosek aby nie wprowadzać do porządku obrad  uchwały w sprawie    
  uchylenia uchwały nr XXVII/209/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2013r. w  
  sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej  mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej   
   przy ulicy Solidarności. W uzasadnieniu informował, że sprawa nie była omawiana na posiedzeniach  
   komisji a ponadto odbył się przetarg w sprawie sprzedaży omawianej działki. W budżecie na 2015  
   rok  były zaplanowane dochody ze sprzedaży nieruchomości. 
 

  Wiceburmistrz Marek Pastusiak  zabierając głos wyjaśniał, że uchylenie na dzisiejszej sesji     
   omawianej uchwały nie  oznacza ze  nie będzie kolejnej uchwały w tej sprawie. 
 

   Radna Grażyna Dębska zabierając głos poparła wniosek radnego Piotra Irli argumentując, że w  
   obecnej sytuacji kiedy odbył się przetarg na sprzedaż omawianej działki podejmowanie   
   proponowanej uchwały jest bezzasadne.  

 
 Innych wniosków nie było. 
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   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał wniosek radnego Piotra Irli aby 
   nie  wprowadzać do porządku obrad  uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/209/13 
   Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2013r. w  sprawie sprzedaży nieruchomości  
   stanowiącej  mienie komunalne, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Solidarności  pod 

głosowanie. 
Wniosek w głosowaniu został odrzucony. Głosowało 14 radnych, za – 4, przeciw – 8, 
wstrzymujących -2. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany porządek 
obrad w następującym brzmieniu: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2.  Przyjęcie  porządku obrad.  
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad  VIII i IX  Sesji Rady Miasta.  
4.  Informacja w sprawie chorób zakaźnych i odzwierzęcych ze szczególnym zwróceniem  
     uwagi na afrykański pomór świń. 
     Aktualna sytuacja epidemiologiczna powiatu rawskiego. 
5.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
     miasta Rawa Mazowiecka. 
6.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
     miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic  Mszczonowskiej i Katowickiej. 
7.  Zaliczenie dróg do kategorii gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.     
8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
9.  Zmiana  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka. 

 10. Wyrażenie woli przystąpienia z Powiatem Rawskim do realizacji zadania   
    „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę,  przebudowę  
      i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap II, w ramach, którego będzie       
      kontynuowana  budowa drogi – przedłużenie ul. Opoczyńskiej w  Rawie Mazowieckiej wraz  
      z budową przepustu przez rzekę Rylkę”  w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej  
      infrastruktury drogowej na lata 2016-202  i zabezpieczenia w budżecie na 2016 rok środków  
      finansowych. 

   11.  Uchylenie uchwały nr XXVII/209/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  
         15 maja 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej  
          w Rawie Mazowieckiej  przy ulicy Solidarności. 
 
   12.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej  za rok szkolny  
          2014/2015.  
   13.  Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 
   14.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
   15.  Interpelacje, zapytania. 
   16.  Zakończenie obrad.  

 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 
 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

Protokół  z  obrad IX    Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie .  
Głosowało 14 radnych.   
Protokół  z  obrad  X Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie .  
Głosowało 14radnych.   
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Ad 4.  Informacja w sprawie chorób zakaźnych i odzwierzęcych ze szczególnym zwróceniem  

uwagi na afrykański pomór świń. 

 

Temat przedstawiła Pani Magdalena Pietrzyk –Zychowicz  inspektor Powiatowego 

Inspektoratu Weterynaryjnego w Rawie Mazowieckiej. 

Powiedziała m.in. 

 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna powiatu rawskiego. 
 
Dwa ogniwa choroby zwanej afrykańskim pomorem świń wykryto na Białorusi.  
Białostoccy lekarze weterynarii przestrzegają przed wirusem, który choć nie zagraża ludziom, 
to może spowodować ogromne straty ekonomiczne. Jednak wirus może być też szansą dla 
polskich hodowców. Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba 
wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie mogą się nim zarazić.  
 Chociaż epidemia nie przekroczyła jeszcze granicy, to zagrożenie dla województwa łódzkiego jest 
realne. Latem przyjeżdża tutaj wielu pracowników sezonowych, zabierają ze sobą własną żywność, 
aby zmniejszyć koszty pobytu. Opakowania po przywiezionych produktach powinny być 
natychmiast spalone.  
Akcję informacyjną na temat wirusa prowadzi Łódzki Urząd Wojewódzki. Przeciwdziałać jest 
trudno, ponieważ cała choroba przebiega bezobjawowo.  
Zwierzę wprawdzie ma wysoką temperaturę, ale jest to objaw niedostrzegalny przez hodowcę . 
W pewnym momencie zwierzę po prostu pada. Jeśli natomiast przeżyje, pojawiają się inne objawy 
kliniczne, takie jak: sinica skóry, uszu, boków, brzucha, wybroczyny, duszność, pienisty wypływ z 
nosa, biegunka z domieszką krwi, wymioty, niedowład zadu.  
 
Na afrykański pomór świń nie ma lekarstwa. Chorobie nie da się także zapobiec poprzez szczepienia 
ochronne. Jedyny sposób zapobiegania w rozprzestrzenianiu epidemii, to zabijanie w ognisku 
choroby, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie zwierząt i utylizowanie ich zwłok.  
Zalecane jest także zabijanie świń przebywających w potencjalnej strefie zarażenia.  
 
- Jeśli by stwierdzono ogniska tej choroby w Polsce, natychmiast upada nasz eksport żywności o 
rocznej wartości kilkunastu miliardów zł. Do tego dochodzi utrata całej hodowli, ponieważ jedynym 
sposobem walki z epidemią jest wybicie całej populacji świń. 
Przepisy unijne zakazują eksportu mięsa z kraju dotkniętego zarazą przez okres dwóch lat od 
momentu zlikwidowania epidemii. 
Dopóki jednak epidemia nie dotarła jeszcze do nas, powstała szansa, aby zwiększyć eksport 
polskiego mięsa wieprzowego za wschodnią granicę.  
Szansa dla polskich producentów jest, jeśli zwiększy się zapotrzebowanie tych krajów na 
wieprzowinę, pytanie tylko, czy będziemy w stanie je spełnić. Pod względem jakości jesteśmy lepsi 
od innych eksporterów, ale możemy nie sprostać konkurencji cenowej.  
  
 
Ad 5.  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 wpłynęły wnioski  
o zmianę z uwagi na zmianę przepisów prawa. 
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Jednocześnie interpretacja przepisów planu miejscowego sporządzonego 15 lat temu stwarza 

trudności ze względu 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.  

Uchwała w sprawie zmiany planu miejscowego nie naruszy ustaleń studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

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 14 radnych.  
 
Ad 6.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic  Mszczonowskiej 

i Katowickiej. 

 
Temat referowała Bogumiła Sitarek  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

 

W dniu 24 czerwca 2015 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę Nr VII/38/15 Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. Celem zmiany planu było wyłącznie 
wprowadzenie do ustaleń ogólnych planu warunków umożliwiających realizację na terenach 
produkcyjnych: 
- zakładowych miejsc zbiorowego zamieszkania, 
- produkcji energii na bazie energii słonecznej, 

            - placów manewrowych do nauki jazdy samochodem. 

W toku sporządzenia projektu uchwały nie uzyskano pozytywnej zgody na odstąpienie od 

sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, co zostało uzasadnione przez 

właściwe organy, koniecznością wydzielenia takich terenów na rysunkach planu.  

Z uwagi na powyższe niezbędne jest: 

- uchylenie uchwały Nr VII/38/15 jako bezprzedmiotowej, 

- podjęcie nowej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

   z określeniem granic opracowania na załączniku graficznym obejmującym obszary produkcyjne  

w rejonie ul. Mszczonowskiej.  
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Zmianą miejscowego planu zatwierdzonego uchwałą Nr Uchwała Nr XIV/97/11 Rady Miasta  

Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Kolejowej i Murarskiej, 

Jeżowskiej, Kazimierza Wielkiego i St. Batorego, Zamkowa Wola, Browarnej, Przemysłowej i 

Krakowskiej, Warszawskiej i Ziemowita, Al. Konstytucji 3 Maja i Polnej, Przemysłowej,  

Al. Konstytucji 3 Maja i Południowej, Zwolińskiego i Solidarności, Tomaszowskiej i Słodowej, Osada 

Dolna, Katowickiej i Dolnej, Tomaszowskiej, Katowickiej i Wyzwolenia, Katowickiej i H. 

Sienkiewicza, Katowickiej (przy granicy wsi Chrusty), Księże Domki (przy zbiorniku Dolna), Księże 

Domki (przy granicy z wsią Boguszyce), na obszarze położonym przy ul. Katowickiej wyznaczono 

poszerzenie drogi położonej na terenie wsi Chrusty a obsługującej tereny budowlane położone na 

obszarze miasta.  

Wobec roszczeń odszkodowawczych właściciela działki nr 308/1 za poszerzenie drogi oraz w związku 

ze stanowiskiem Wójta Gminy Rawa Mazowiecka  wskazującym na brak potrzeby poszerzenia drogi 

o teren położony na terenie miasta, postanowiono dokonać zmiany planu i włączenie poszerzenia do 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Skutki finansowe dla samorządu z tytułu uchwalenia nowego planu nie wystąpią.  

Ustalenia nowego planu nie naruszą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

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, obszary położone w rejonie ulic  Mszczonowskiej 
i Katowickiej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  
 
Ad 7.  Zaliczenie dróg do kategorii gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.     

 
Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

 
Istniejący stan prawny i faktyczny: 

1.Droga powiatowa 4100E ul. Wyszyńskiego  o dł 0,100km ( dz. ew 263). 

2.Droga powiatowa 4100 Plac Wolności o dł 0,300km  (dz.ew 260,261,262). 
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3.Cześć drogi powiatowej 4100E ul. Kościuszki o dł 0,175 km (cz dz 259 do skrzyżowania  z drogą 
powiatową 4152E ul. Faworna / Al Konstytucji 3 Maja). 

4.Cześć drogi powiatowej 4110E ul. Kolejowa o dł 0,430 km ( dz.ew. Nr 1/2 do skrzyżowania 
z  drogą powiatową 4152E ul. Faworna). 

Zgodnie z  zapisami miejscowego planu ogólnego teren o który mowa oznaczony jest symbolami 
4.70 KL – ul Kardynała Stefana Wyszyńskiego i  4.165K – Plac Wolności  

co w dalszych zapisach przeznacza  ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako drogę o znaczeniu 
lokalnym, natomiast Plac Wolności jako teren komunikacji - plac rynkowy z likwidacją  przekątnej 
jezdni.  

Dla ul Tadeusza Kościuszki miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie 
4.71.Kl -teren komunikacji - ulice lokalną, natomiast dla ul Kolejowej przewidziany  jest  teren 
komunikacji – ulica zbiorcza  

Drogi o których mowa wyżej zaliczone są aktualnie do kategorii dróg powiatowych, jednakże 
stanowią one uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Zarząd Powiatu Rawskiego 
pozbawia je kategorii dróg powiatowych i z związku z powyższym stosownie do art 10 ust 3 ustawy 
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z 
wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji 
jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie i zaliczenie nie może być 
dokonane później niż do końca trzeciego kwartału danego roku, z mocą od dnia 1 stycznia roku 
następnego  

Miasto Rawa Mazowiecka przystępuje do rewitalizacji centrum miasta. Zgodnie z przeprowadzonym 
konkursem urbanistyczno- architektonicznym planowana jest gruntowna przebudowa placu Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, placu Wolności oraz ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego. Rewitalizacja w/w 
nieruchomości tworzących ścisłe centrum starego miasta jest fundamentalnym elementem 
planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Powstanie w ten sposób przestrzeń publiczna zapewniająca  
atrakcyjną ofertę rekreacyjną, turystyczną i gospodarczą dla możliwie jak największej grupy 
odbiorców i użytkowników tej przestrzeni. 

W związku z powyższym niezbędnym jest zaliczenie  w/w ulic do kategorii dróg  gminnych.  

W dyskusji głos zabierali: 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zabierając wyraził swoje niezadowolenie 
z negocjacji jakie prowadził Burmistrz Miasta w tej sprawie. Zdaniem Przewodniczącego Powiat 
powinien wykazać więcej dobrej woli w tej sprawie. Przejęcie w zarządzanie przez Miasto ulicy 
Kościuszki jest błędem i bezzasadnie obciąża to  budżet miasta. 

Radny Rafał Miszczak zabierając głos apelował aby nie przejmować dróg powiatowych za darmo, 
które później  będziemy musieli utrzymywać z naszego budżetu. 

Radny Michał Glicner  zabierając głos zwrócił uwagę na fakt, że przejęcie dróg powiatowych w 
zarządzanie przez miasto to koszty w budżecie miasta 60 tysięcy złotych rocznie. Zwrócił uwagę 
Burmistrzowi Miasta aby prowadził  negocjacje ze Starosta korzystniejsze dla miasta. 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos wyjaśniał ,że drogi powiatowe były zarządzane przez 
miasto, dopiero od 1,5 roku zarządza nimi Starostwo Powiatowe,  zdaniem radnego wszystkie drogi  
w mieście niezależnie od kategorii powinny mieć jednego zarządcę. 
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Radny Piotr Irla zabierając głos stwierdził, że wszystkimi drogami w mieście  powinien zarządzać 
jeden zarządca, w tym przypadku miasto, szkoda że Burmistrz podjął decyzje o przejęciu niektórych 
dróg związanych z rewitalizacją. 

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos apelował, aby realizować rewitalizacje miasta, a jak jest 
konieczne przejecie dróg to należy tego dokonać. 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal  zabierając głos wyjaśniał  o konieczności przejęcia dróg 
wymienionych w uchwale,  zaliczone są aktualnie do kategorii dróg powiatowych, jednakże 
stanowią one uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. 

Miasto przystępuje do rewitalizacji centrum miasta. Zgodnie z przeprowadzonym konkursem 
urbanistyczno- architektonicznym planowana jest gruntowna przebudowa placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, placu Wolności oraz ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego. Rewitalizacja w/w 
nieruchomości tworzących ścisłe centrum starego miasta jest fundamentalnym elementem 
planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Powstanie w ten sposób przestrzeń publiczna 
zapewniająca  atrakcyjną ofertę rekreacyjną, turystyczną i gospodarczą dla możliwie jak największej 
grupy odbiorców i użytkowników tej przestrzeni. 

W związku z tym niezbędnym jest zaliczenie omawianych  ulic do kategorii dróg  gminnych.  

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie  zaliczenia dróg do     
 kategorii gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.     
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.     
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością  głosów. Głosowało 14 radnych, za – 10, 
przeciw-2, wstrzymujące -2 . 

 
Ad 8 .  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 

 
                        Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                        Powiedziała m.in.    

                         

                       I . Zmiany w planie przychodów dotyczą: 

 

  Wprowadza się do planu przychodów budżetu miasta kwotę 90.000 zł z wolnych środków  
  z rozliczenia budżetu Miasta na koniec 2014 roku. 

II. Zmiany w planie wydatków dotyczą: 

1/ Dział 750 – Administracja publiczna. 

-  dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na inwestycje i wydatki inwestycyjne na 
następujące cele: 
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1/ wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 50.000 zł na zakup sprzętu 
komputerowego, w tym urządzenia wielofunkcyjnego, dla potrzeb wykonywania zadań przez 
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka.  

2/ wprowadza się do budżetu środki w kwocie 10.000 zł na zakup przenośnego sprzętu 
nagłaśniającego. Przenośny sprzęt nagłaśniający będzie wykorzystany podczas imprez 
plenerowych organizowanych przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka. 

3/ wprowadza się do budżetu kwotę 30.000 zł na utwardzenie placu parkingowego przy 
Urzędzie Miasta, od strony ul. Kopernika.   

2/ Dział 801 – na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 dokonuje się przeniesienia 
środków w wysokości 11.800 zł z działu 854, rozdziału 85401 – świetlice szkolne do działu 
801, rozdziału 80103 – na zwiększenie wydatków w tej szkole na prowadzenie oddziału 
zerowego od września br.  

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 rok. 
  
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 
Ad 9.  Zmiana  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka. 

  
                        Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                        Powiedziała m.in.    

                         

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmiany budżetu  
miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok. WPF oraz uchwała budżetowa są to dokumenty, które  
w zakresie  przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu muszą być ze sobą spójne. 
Dokonuje się zmiany w WPF  poprzez zwiększenie kwoty  przychodów budżetu Miasta  
Rawa Mazowiecka na 2015 rok wprowadzając kwotę 90.000 zł z wolnych środków, o których 
mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta     
Rawa Mazowiecka na lata  2015-2018 i kwoty długu. 

 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 

   w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata   
   2015-2018 i kwoty długu. 
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Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 

 
   Ad  10. Wyrażenie woli przystąpienia z Powiatem Rawskim do realizacji zadania   

    „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę,   

    przebudowę  i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap II, w ramach, którego  

    będzie  kontynuowana  budowa drogi – przedłużenie ul. Opoczyńskiej w  Rawie  

    Mazowieckiej wraz  z budową przepustu przez rzekę Rylkę”  w ramach  Programu rozwoju  

     gminnej i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016-202  i zabezpieczenia w  

     budżecie na 2016 rok środków finansowych. 

 
                         Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                         Powiedziała m.in.   

                         Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                 
                         wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między  
                         jednostkami samorządu terytorialnego i gminy mogą innym jednostkom samorządu terytorialnego  
                         udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. 
                         Powiat Rawski zamierza wnioskować o środki w ramach narodowego Programu rozwoju gminnej i  
                          powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2010 na II etap budowy przedłużenia ulicy  
                         Opoczyńskiej w Rawie mazowieckiej wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę.  
                         Powiat Rawski wnioskuje o pomoc finansową ze strony Miasta Rawa Mazowiecka, jako partnera  
                         do tej inwestycji. Dofinansowanie projektu ze strony Miasta na poziomie 25% kosztów inwestycji. 
                         Niniejsza uchwała intencyjna stanowi potwierdzenie zagwarantowania środków finansowych jako  
                         wkładu partnera do realizacji projektu planowanego na 2016 r.  

 

    Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos wyjaśniał, że powiat chce skorzystać  przyszłym roku  
    z dofinansowania w ramach programu przebudowy dróg lokalnych, które pokryje połowę kosztów  
    tej inwestycji, natomiast druga połowę w równych częściach Miasto i Powiat.  Dodał, ze ta ulica 
    jest niezbędna do dokończenia i usprawni ruch dla miasta. 
 

    Radny Stanisław Kabziński wyraził swoje niezadowolenie z dotychczasowej wybudowanej  
    przez Powiat  części ulicy Opoczyńskiej, dodał również ze dokończenie tej ulicy to krok w  
    dobrym kierunku dla usprawnienia  ruchu, który wyprowadzi z miasta ruch dla ciężarówek.  
  

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie  wyrażenia woli przystąpienia 
z Powiatem Rawskim do realizacji zadania  „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i 
wojewódzkich poprzez budowę,  przebudowę  i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – 
etap II, w ramach, którego będzie  kontynuowana  budowa drogi – przedłużenie ul. Opoczyńskiej  
w  Rawie Mazowieckiej wraz  z budową przepustu przez rzekę Rylkę”  w ramach  Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej  infrastruktury drogowej na lata 2016-202  i zabezpieczenia w 
budżecie na 2016 rok środków finansowych. 
Głosowanie w komisji za-4, przeciw – 1. 
 

   Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 

   w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Rawskim do realizacji zadania   
    „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę,  przebudowę  
      i remont dróg powiatowych w powiecie rawskim – etap II, w ramach, którego będzie       
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     kontynuowana  budowa drogi – przedłużenie ul. Opoczyńskiej w  Rawie Mazowieckiej wraz  
     z budową przepustu przez rzekę Rylkę”  w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej  
     infrastruktury drogowej na lata 2016-202  i zabezpieczenia w budżecie na 2016 rok środków  
     finansowych. 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 11, 
przeciw – 1, wstrzymujących – 2. 

 

   Ad 11.  Uchylenie uchwały nr XXVII/209/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  

   15 maja 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej  

    w Rawie Mazowieckiej  przy ulicy Solidarności. 

 
Uchwałą Nr XXVII/209/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie 
sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w obrębie 4 miasta Rawa 
Mazowiecka przy ul. Solidarności, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1344/11 o powierzchni 
0,1848 ha, wyrażono zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. 
Przedstawiony projekt uchwały uchylający uchwałę Nr XXVII/209/13 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie 
komunalne, położonej przy ul. Solidarności, która dotyczy gospodarowania gminnym zasobem 
nieruchomości, ma charakter porządkujący i usuwa z obrotu prawnego uchwałę, której realizacja na 
obecną chwilę ma charakter niepewny co do przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości. 
Koniecznym wydaje się uregulowanie kwestii w taki sposób, ażeby możliwy był wpływ Miasta co 
do odpowiedniego wykorzystania wskazanej nieruchomości w przyszłości, biorąc pod uwagę w 
szczególności jej odpowiednie przeznaczenie. 
Podjęcie przez Rade tej  uchwały jest zasadne. zasadne.  

  
  W dyskusji głos zabierali: 
  

 Radny Piotr Irla zabierając głos wyraził swoje negatywne stanowisko w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ulicy Solidarności. Wyjaśniając dodał, ze decyzja o 
sprzedaży tej nieruchomości zapadła dwa lata temu, do przetargu przystąpiła firma, która chce 
pobudować supermarket. Jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Nie można na 
tym etap się wycofywać i zmieniać decyzję, Miasto staje się niewiarygodnym partnerem, a Burmistrz 
Miasta na tym etapie chce winą obarczyć Rade Miasta. Po rozstrzygniętym przetargu decyzja należy 
wyłącznie do Burmistrza Miasta. 
 

Radni Jacek Malczewski zabierając głos stwierdził, że w Rawie mamy  wystarczającą liczbę sklepów 
wielopowierzchniowych, byłoby błędem aby powstał kolejny na gruntach komunalnych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  zabierając głos stwierdził, że budowa 
kolejnego marketu to poważny błąd, skazujemy kolejne w tym okręgu ( Tomaszowska, Solidarności) 
sklepiki na wegetacje czy bankructwo. Obecna Rada nie podejmowała uchwały w sprawie sprzedaży 
tej nieruchomości. 
 
Radny Piotr Irla odpowiadając Przewodniczącemu jako radny poprzedniej kadencji wyjaśniał, ze  
faktycznie poprzednia Rada Miasta zgodziła się na wystawienie tej nieruchomości na sprzedaż, ale od 
prawie roku obecna Rada posiada większość koalicyjna w Radzie i nie zmieniła tej decyzji wręcz 
zaakceptowała poprzednią ogłaszając przetarg.. 
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Radny Bartłomiej Kosiacki zabierając głos również wyraził  w imieniu mieszkańców osiedla  
niezadowolenie z budowy kolejnego marketu, na osiedlu Solidarności brakuje miejsc parkingowych, 
budowa bloku TBS już spowodowała duze utrudnienia z parkowaniem samochodów, market na 
pewno by ten stan pogorszył. Należy zastanowić się na rozwiązaniem miejsc parkingowych na tym 
osiedlu.   
 

Radna Grażyna Dębska  zabierając głos wyraziła swoje wątpliwości co do konsekwencji prawnych 
w tej sprawie. Przetarg został ogłoszony przy obowiązującej uchwale, nastąpiło już otwarcie ofert w/ 
g informacji Burmistrza, czy inwestor który wygrał przetarg nie będzie żądał  konsekwencji 
prawnych od Urzędu za  zmianę decyzji. Ta decyzja o zmianie uchwały to brak wpływów 
planowanych do budżetu  jak również roszczenia inwestora być może na drodze sądowej.  
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak wyjaśnił, ze chodzi przede wszystkim o to aby by ponownie 
przeanalizować sposób zagospodarowania tego terenu. Trzeba się zastanowić, czy mają być tam 
usługi a jeśli tak to jakie. Być może miejsca parkingowe, a może budynek socjalny. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/209/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 maja  
2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w Rawie  
Mazowieckiej  przy ulicy Solidarności. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 9, 
przeciw – 3, wstrzymujących – 1. 
 

   Ad 12.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej  za rok  

    szkolny  2014/2015.  

 

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

           Powiedziała m.in. 
 

PRZEDSZKOLA  
W Przedszkolach Miejskich Nr 1, 2, 3 w Rawie Mazowieckiej do 22 oddziałów przyjęto 529 dzieci. 
Spośród dzieci zamieszkałych na terenie naszego Miasta wychowaniem przedszkolnym objęte są 
wszystkie 5-latki oraz 84% dzieci 3-4 letnich. 
 
W Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” tworzy się jeden oddział integracyjny. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803) od 1 
września 2015 r. wprowadza się obowiązkowa naukę języka angielskiego dla dzieci 5-letnich. 
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr VIII/63/11 Rady Miasta z 
dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez 
miasto Rawa Mazowiecka przedszkoli publicznych. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i 
dydaktyczne prowadzone w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego są 
bezpłatne. Jeżeli dziecko korzysta z żywienia rodzice / opiekunowie ponoszą koszty związane 
z zakupem produktów (dzienna stawka żywieniowa). 
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W rawskich przedszkolach zatrudnionych jest 109 osób, w tym 60 - nauczyciele, 1 – pielęgniarka, 
49 -  administracja i obsługa. 
 
SZKOŁY 
W rawskich szkołach zatrudnionych jest 184 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 190,64 
Z ogólnej liczby nauczycieli zatrudniamy: 6 pedagogów szkolnych, 9 nauczycieli świetlicy,  
5 bibliotekarzy, 2 psychologów i  2 logopedów. 
Pracownicy administracji i obsługi – 40 etatów.  

W szkołach podstawowych nr1 i nr 2 tworzy się oddziały integracyjne. 
 
ŻŁOBEK 
Ogólna liczba miejsc w żłobku – 74 
Dzieci kontynuujące pobyt – 35  
Dzieci nowo przyjęte – 39 
Ilość grup – 5 
I grupa miejsc 10, przyjęto 10 dzieci; II grupa miejsc 16, przyjęto 16 dzieci; III grupa miejsc 
16, przyjęto 6 dzieci; IV grupa miejsc 16, brak wolnych miejsc; V grupa miejsc 16, przyjęto 7 
dzieci. 
Liczba personelu: opiekunki 14, pielęgniarka 2, położna 1, administracja i obsługa 10 osób. 
 
Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożoną informację. 
 

  Ad  13.  Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019 

 

Temat referowała Sekretarz Miasta Jolanta Makowska. 

Powiedziała m.in.  

Stosownie do treści art.163 § 2 ustawy z dnia  27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia radzie na sesji 
swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.  
Wykonując dyspozycję tego przepisu Rada Miasta w Rawie Mazowieckiej uchwałą  nr  VII/48/15 
z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników   
powołała taki zespół w składzie:  
 1)  Krzysztof Chałupka 
2)  Barbara Grzywaczewska 
3)  Bartłomiej Kosiacki 
4) Zbigniew Sienkiewicz 
5) Zbigniew Tuszyński 
  
Członkowie Zespołu na jego Przewodniczącego  wybrali Zbigniewa Sienkiewicza. 
 
 Zespół przed przystąpieniem do powierzonego mu zadania zapoznał się z pismem Prezesa Sądu 
Okręgowego w Łodzi. Nr A.XX – 0130 – 4/15 z dnia 19 maja 2015r. w którym określono liczbę 
ławników podlegających wyborowi przez Radę , a mianowicie: 
1/ do Sądu Okręgowego w Łodzi – ogółem 4 kandydatów , z tego  
 a/ 0 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

b/ 4 ławników do orzekania w innych sprawach , z wyłączeniem spraw z zakresu  
prawa pracy  

2/ do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej  - ogółem 5 ławników , z tego 
 a/ 0 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
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b/ 5 ławników do orzekania w innych sprawach , z wyłączeniem spraw z zakresu 
prawa pracy  

3/ do Sądu Rejonowego w Skierniewicach - ogółem 1 ławnika , z tego 
 a/ 1 ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

b/ 0 ławników do orzekania w innych sprawach , z wyłączeniem spraw z zakresu 
prawa pracy  

. 
Następnie Przewodniczący Zespołu Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść opinii Zespołu  
w sprawie kandydatur zgłoszonych na ławników. 
 
Stosownie do treści art.163 § 2 ustawy z dnia  27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów 
powszechnych przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który 
przedstawia radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.  
  
Po zapoznaniu się z kompletem dokumentów zgłoszonych kandydatur na ławników zespół 
stwierdził , iż  
1/ na ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi nie wpłynęła  ani  jedna kandydatura 
2/ na ławników do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej zgłoszono 6osób, a mianowicie: 

1. Renata Czesława Kamerska – Libera 
2. Bogumiła Jolanta Jastrzębska 
3. Arkadiusz Jerzy Kuba 
4. Grażyna Wanda Grzechnik 
5. Włodzimierz  Jan Cupryjak 
6. Ryszard Tomasz Gołka 

3/ na ławników do Sadu Rejonowego w Skierniewicach zgłoszono 2osoby , a mianowicie  
     1. Anna Major 
      2. Włodzimierz Zimecki 
 
Zespół po zapoznaniu się z dokumentacją  zgłoszonych kandydatur oraz z opinią Komendy 
Wojewódzkiej  Policji w Łodzi  odnośnie zgłoszonych kandydatur pozytywnie opiniuje 
Radzie Miasta następujące osoby jako kandydatów na ławników : 
1/ do Sądu Rejonowego w Skierniewicach: 
      1. Anna Major 
      2. Włodzimierz Zimecki  
na ławnika w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  
 
2/ do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej : 

1. Renata Czesława Kamerska – Libera 
2. Bogumiła Jolanta Jastrzębska 
3. Arkadiusz Jerzy Kuba 
4. Grażyna Wanda Grzechnik 
5. Włodzimierz  Jan Cupryjak 
6. Ryszard Tomasz Gołka 

na ławników  w pozostałych sprawach, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy. 
 

                  Następnie powołano Komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów. 
                  Zgłoszono następujących kandydatów: 
                  1. Rafał Miszczak        
                  2. Bartłomiej Kosiacki  
                  3. Zbigniew Tuszyński 
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                  Głosowano skład komisji skrutacyjnej. Skład komisji w głosowaniu został  przyjęty jednogłośnie. 
                  Głosowało 14 radnych. 
                  Komisja ukonstytuowała się następująco: 
                  1. Rafał Miszczak   - przewodniczący     
                  2. Bartłomiej Kosiacki - członek 
                  3. Zbigniew Tuszyński - członek 
                 
                  Komisja przystąpiła do przeprowadzenia  wyborów. 
                  Radni otrzymali dwie  karty do głosowana ; 
                  - karta do głosowania na ławnika do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej  z sześcioma   
                    nazwiskami, 
                  - karta do głosowania do Sądu Rejonowego w Skierniewicach z dwoma nazwiskami ,   
                 Następnie przewodniczący Komisji skrutacyjnej Rafał Miszczak zgodnie z listą obecności wyczytywał 
                nazwiska radnych, którzy oddali swój głos wrzucając do urny. 
                Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów.  
               
                Przewodniczący Rady ogłosił 20 minut przerwy. 
                Po przerwie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów. 
                Rafał Miszczak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół, w którym stwierdzono,  
                że, w głosowaniu tajnym wybrano następujących ławników: 
                - do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej do orzekania z wyłączeniem spraw z zakresu  
                   prawa pracy 

1. Grażyna Wanda Grzechnik 
2. Renata Czesława Kamerska – Libera 
3. Arkadiusz Jerzy Kuba 
4. Bogumiła Jolanta Jastrzębska 
5. Włodzimierz  Jan Cupryjak 
 

  - do Sądu Rejonowego w Skierniewicach: 
 1. Anna Major 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił projekt uchwały w sprawie  
                   wyboru ławników do sądów powszechnych. 

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

  
  Ad  14.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 26 sierpnia  2015 r.  do 29 września  2015 r.  
                 W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 59  interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne  - 9 osób, 
                     - pozyskanie pracy – 14,   
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego – 6 osób, 
                     - inne sprawy z zakresu miastami.  oznakowanie ulic, wycinka drzew  itp. - 18 

                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
                 - spotkaniu w sprawie rewitalizacji miasta, 
                 - spotkaniu  w Urzecie Marszałkowskim w sprawie projektów „e oświata”, 
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                 - spotkaniu  z konserwatorem zabytków,  
                 - spotkaniu w Starostwie Powiatowym – kilka spotkań,,  

                          - spotkaniu z przedstawicielami OSP Rawa Mazowiecka, 
                          - Prezesem Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
                          - spotkaniu z Miejska Rada Seniorów,  
                          - uroczystościach – obchody 100 – lecia  Koleji Wąskotowrowej 

   - kilka spotkań z przedsiębiorcami. 
 
   Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. 
 

      Ad  16. Interpelacje, zapytania. 

  
      Radna Grażyna Dębska zabierając głos zapytała Burmistrza Miasta w sprawie słupów 
      ogłoszeniowych, kto jest autorem stawek i zasad przyjmowania ogłoszeń.  
      Zdaniem radnej Burmistrz Miasta pominął Rade Miasta w ustalaniu stawek i zasad  
       przyjmowania ogłoszeń. Burmistrz miał trzy rozwiązania w tej sprawie:      
       - Rada Miasta ustala stawek i zasad przyjmowania ogłoszeń, 
       - Rada Miasta daje upoważnienie Burmistrzowi Miasta ustalenia do stawek i zasad  
         przyjmowania ogłoszeń, 
       - Burmistrz przedkłada Radzie Miasta regulamin z którego wynikają stawki zasady  
         przyjmowania ogłoszeń. 
      Z zdanej z tych rozważań Burmistrz nie skorzystał. 
 
      Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając, informował, że to program pilotażowy, 
      Zadanie zostało zlecone Rawko-Bielskiej Spółdzielni Socjalnej, będzie analiza do końca  
      bieżącego roku i informacja będzie przedłożona Radzie Miasta.  
       
      Radna Grażyna Dębska zabierając głos stwierdziła, że Burmistrz Miasta nie może sam  
       wprowadzać stawek opłat za ogłoszenia umieszczane na słupach ogłoszeniowych.  
      Żadne programy pilotażowe do tego nie upoważniają. 
  
      Radny Stanisław Kabziński zwrócił uwagę na brakujące lampy oświetleniowe w ulicy  
      Księże Domki. Zwrócił się z prośbą do Burmistrz Miasta o dokończenie tej inwestycji. 
           
      Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając wyjaśniał, że inwestycja będzie kontynuowania  
      i brakujące lampy będą zamontowane. 
 

      Radny Jacek Malczewski zabierając głos zapytał o informację w sprawie terenów inwestycyjnych. 
      Jakie  posiada tereny inwestycyjne, jaka powierzchnia i jakim obszarze miasta. 
 

      Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając przedstawił ogólnie tereny inwestycyjne  
      w  mieście, natomiast dokładna informacja zostanie radnemu przedstawiona na następnej sesji. 
 
        Radny Piotr Irla zabierając głos zgłosił uwagę na następujące tematy: 
        -  opłaty za ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych są pobierane z naruszeniem prawa,  
        -  ponadto w imieniu przedsiębiorców z terenu Zakładów Mięsnych  przedstawił treść pisma  
           przedsiębiorców z terenu dawnych Zakładów Mięsnych niezadowoleniu budowy w tym  
           obwodzie budynku socjalnego, 
        -  częsta awaria światła na skrzyżowaniu ul. Skierniewickiej ,Łowickiej i Jeżowskiej dezorganizuje  
            ruch, sprawa się powtarza i należy zająć się tym tematem. 
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        Radny Stanisław Kabziński odnosząc się do sygnalizacji na ulicy Łowickiej sugerował, że  
        podczas ich przebudowy należy poszerzyć to skrzyżowanie i włączyć dodatkowy pas ruchu  
        wyłącznie dla skręcających w lewo. 
 

       Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej udzieliła informacji w sprawie  
       Sygnalizacji świetlnej przy ulicy Skierniewickiej. Wyjaśniając  poinformowała, że są czynione  
        przygotowania Wojewódzkiego Zarządu  Dróg do przebudowy tej sygnalizacji w 2016 roku. 
 
        Radny Piotr Irla zwrócił się z pytaniem w imieniu mieszkańców ulicy Wałowskiej,  czy będzie  
        gruntowy remont tej ulicy. Mieszkańcy nie są zadowoleni z dotychczasowych prac wykonanych na  
        tej ulicy.     
        Kto był wykonawcą ulicy Wałowskiej, jaki był zakres tych robót.   
     
       Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiadając poinformowała,                          
       że były to prace naprawcze związane z przebudowa torów kolejowych w ulicy Skierniewickiej.  
       Prace naprawcze wykonywała Firma w drodze przetargu, Firma Kabziński. 
 
      Radny Sławomir Stefaniak zgłosił swoją uwagę aby na slupach ogłoszeniowych zamieścić  
      informację, gdzie  zainteresowani powinni się zgłosić w celu umieszczenia swojej reklamy  
      lub ogłoszenia.  

 
            Radny Michał Glicner  zabierając głos zwrócił się z prośba do Burmistrza Miasta w sprawach: 
            - zorganizowania  spotkania  radnych w Spółce ZGO a konkretnie na wysypisku śmieci,  
            - informację  w sprawie  stanowiska Miasta w sprawie przyjmowania uchodźców. 
            Radny wyraził swoje niezadowolenie z informacji jaką przedstawił  Wiceburmistrz Miasta na  
            konferencji prasowej w sprawie przyjmowania uchodźców. 
 
 

           W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad X Sesji  Rady Miasta 
            Rawa Mazowiecka VII kadencji. 

   Sesja trwała od godz. 1400  do   1930. 
             
  Sporządziła Alicja Lasota. 

 
        
  
 
  

Przewodniczący Rady  
          Miasta Rawa Mazowiecka 

        Zbigniew Sienkiewicz 
 
 


