
                                             

 

                                                 P r o t o k o ł 

                        z obrad  XI Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

                       Rawa Mazowiecka  w dniu  26 listopada   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 Marek Pastusiak, 
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. 
  
Obrady XI  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 X  Sesji Rady Miasta.  
4.  Sprzedaż  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ul. Mszczonowskiej. 
5.  Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
6.  Określenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości. 
7.  Określenie stawek podatku od środków transportowych. 
8.  Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
9.  Określenie wysokości stawek podatku rolnego. 
10. W sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w podatku rolnym. 
11.  Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  pozarządowymi     
      oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 o działalności    
      pożytku  publicznego o wolontariacie na 2016 rok.  
12. Określenie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania  
      przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz  publicznym niezaliczanym do  
      sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka, a także  
      trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  i wykorzystywania. 
13. Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej  
      poprzez likwidację  niskiej emisji” w ramach Programu Priorytetowego KAWKA- część 2. 
14. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
15. Zmiana  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka. 
16. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 
17. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne  
      miasta w III kwartale 2015 r.  
18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
19. Interpelacje, zapytania. 
20. Zakończenie obrad.  
 



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

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zwrócił się z prośbą do Rady Miasta  w sprawie wycofania pkt. 4  
porządku obrad  w sprawie sprzedaży  nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej w  
Rawie Mazowieckiej  przy ul. Mszczonowskiej. 

 
Innych wniosków nie było. 
 

   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał wniosek Burmistrza Miasta pod      
   głosowanie. 
   Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 

Następnie 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 X  Sesji Rady Miasta.  
4.  Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
5.  Określenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości. 
6.  Określenie stawek podatku od środków transportowych. 
7.  Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
8.  Określenie wysokości stawek podatku rolnego. 
9.  W sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w podatku rolnym. 
10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  pozarządowymi   
     oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia  2003 o działalności   
     pożytku  publicznego o wolontariacie na 2016 rok.  
11.Określenie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania  
     przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz  publicznym niezaliczanym do  
     sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka, a także  
     trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  i wykorzystywania. 
12.Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej  
      poprzez likwidację  niskiej emisji” w ramach Programu Priorytetowego KAWKA- część 2. 
13. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
14. Zmiana  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka. 
15. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 
16. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  
      organizacyjne miasta w III kwartale 2015 r.  
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
18. Interpelacje, zapytania. 
19. Zakończenie obrad.  

 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

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



Ad. 4.  Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 
                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.    

Przedkładam projekt uchwały  w zakresie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2016. 

W projekcie uchwały proponuje się pozostawienie stawek podatku od nieruchomości jakie 
obowiązywały na terenie naszego Miasta w 2014 i 2015 roku. 

Dla pełnego zobrazowania obowiązujących stawek podatku od nieruchomości  przedstawiam 
poniższe zestawienie tabelaryczne, które pokazuje , jak kształtują się stawki podatku od 
nieruchomości na terenie miasta w porównaniu z górnymi  stawkami podatku określonymi na 
2016 rok przez Ministra Finansów: 
 
Wyszczególnienie Stawki 

obowiązujące 
na terenie 
miasta w 2015 
roku za 1 m 2 
pu   

stawki max 
określone 
przez MF na 
2016  r. 
za 1 m 2 pu 

Stawki z proj. 
uchwały na 
2016 rok  

budynki mieszkalne 0,42 0,75 0,42 

budynki związane z działalnością 
gospodarczą na obszarze miasta 

 

19,50 

 

22,86 

 

19,50 

Budynki związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 

 

 

4,00 

 

 

4,65 

 

 

4,00 

Komórki 3,05 7,68 3,05 

budynki związane z obrotem 
materiałem siewnym 

8,60 10,68 8,60 

budynki pozostałe 6,10 7,73 6,10 

Grunty 
- związane z działalnością 
gospodarczą  
- Pozostałe 
- pod wodami 

powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi 
płynącymi jezior i 
zbiorników sztucznych  od 
1 ha 

- niezabudowane objęte obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w 
ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. poz. …), i 

 

0,70 

0,30 

 

3,41 

 

 

 

 

 

 

0,89 

0,46 

 

4,56 

 

 

 

 

 

 

0,70 

0,30 

 

3,41 

 

 

 

 

 



położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia 
w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 
lat, a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego – nowa 

kategoria wprowadzona do 

ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych od 2016 roku 

 

- nie 

obowiązywała 

 

3,00  

 

1,00  

  
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane stawki podatku od nieruchomości. 
   
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 

Ad 5.  Określenie wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od 

nieruchomości. 

 

                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.   

Rada Miasta jest organem właściwym do przyjęcia wzorów formularzy: informacji  o 
nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz wzoru formularza deklaracji na  podatek  od 
nieruchomości jakie składają organowi podatkowemu właściciele nieruchomości  z terenu miasta 
Rawa Mazowiecka. Wzory te w swojej treści muszą być zgodne z treścią zapisów uchwały 
określającej przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.  
Przedkładam projekt uchwały  w zakresie  określenia wzoru formularzy informacji i 
deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości: 

1) wzór formularza informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych,  
 
2) wzór formularza deklaracji na  podatek  od nieruchomości. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane  wzory formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych w podatku od nieruchomości. 
 



Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie określenia  wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od 
nieruchomości. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
 
Ad 6.  Określenie stawek podatku od środków transportowych. 

 

                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.   

  

W projekcie  uchwały ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych, jakie będą 
obowiązywały na terenie naszego miasta w 2016 r. 
Projekt ten zakłada pozostawienie w 2016 roku na niezmienionym poziomie stawki tego podatku tj. 
w takiej wysokości jak w latach 2014 -2015. 
Stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1-3 są zgodne  
z obowiązującymi  stawkami  minimalnymi określonymi w  rozporządzeniu wykonawczym 
Ministra Finansów na rok podatkowy 2016. 
Stawki maksymalne dla tego podatku określa również Minister Finansów w swoim 
rozporządzeniu.  
 
Wyszczególnienie Stawki 

obowiązujące 
na terenie 
miasta w 2015 
roku   w zł. 

stawki max 
określone 
przez MF na 
2016 r. 

Stawki z proj. 
uchwały na 
2016 rok  

1/od samochodów ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie 

500 811,60 500 

2/od samochodów ciężarowych, o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 5 ton do 9 ton włącznie 

 

650 

 

1.353,94 

 

650 

3/od samochodów ciężarowych, o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 9 ton do 12 ton włącznie 

 

800 

 

1.624,72 

 

800 

4/dla samochodów ciężarowych o 
dopuszczalnej masie całkowitej 
równej lub  wyższej niż 12 ton 
określonych w załączniku nr 1 do 
projektu uchwały  

2.562 3.100,42 2.562 

5/od ciągników siodłowych lub 
balastowych, o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony i poniżej 12 ton  

1.300 1.895,48 1.300 



6/dla ciągników siodłowych i 
balastowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów 
równej lub wyższej niż 12 ton, 
określonych w załączniku nr 2 do 
projektu uchwały  

do 36 ton – 

1.800 

pow.36 ton 

2.662  

2.396,41 

 

3.100,42 

1.800 

 

2.662 

 

7/od przyczep i naczep, które 
łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego  

400 1.624,72 400 

8/od przyczep i  naczep,  z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego , 
które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą 
niż 12 ton, w zależności od liczby 
osi, dopuszczalnej masy całkowitej 
pojazdu i rodzaju zawieszenia, 
stawki podatku  określonymi w 
załącznik nr 3 

do 36 ton –  

1.350 

 

 

 

pow.36 ton –  

1.780 

1.895,48 

 

 

 

 

2.396,41 

1.350 

 

 

 

 

1.780 

od autobusów: 
- liczba miejsc do siedzenia 
mniejsza niż 22 
- równa i większa niż 22 miejsca 

 

700 

1.600 

 

1.918,50 

2.425,51 

 

700 

1.600 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane  stawki podatku od środków transportowych. 
 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.  
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 7.  Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

 
                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.   

  

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej został przygotowany w brzmieniu jaki obowiązywał  
od 2005 roku wraz ze zmianami dokonanymi w tej uchwale na przestrzeni ostatnich lat.  



Zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadziła od dnia 1 stycznia 2016 roku 
fakultatywny charakter wprowadzenia opłaty targowej na terenie danej gminy.  
W związku z tym faktem, w przypadku gdy Rada Miasta chciałaby utrzymać pobór opłaty targowej  
na dotychczasowych zasadach, konieczne jest podjęcie nowych uchwał z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2016 roku, ponieważ  „stare”  uchwały obowiązywały w innym stanie prawnym.  

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, 
przy zachowaniu dotychczas obowiązujących stawek dla poszczególnych przedmiotów 
objętych opłatą targową. 

Podobnie z określeniem inkasentów opłaty targowej ,są to podmioty, które dotychczas 
zajmują się poborem opłat targowych: 

1) ZUST Kazimierz Stefański z siedzibą  Rawa Mazowiecka  ul. Bolesława Chrobrego 12 - 
na targowisku prywatnym „Rawiak „ położonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta; 

2) Stowarzyszenie Kupców w Rawie Mazowieckiej ul.Mickiewicza 28- na targowisku   miejskim 
położonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mickiewicza i pozostałych miejscach prowadzenia 
handlu, gdzie istnieje obowiązek uiszczania opłaty targowej. 

Proponuje się wynagrodzenie za pobór opłat na poziomie jak do końca 2015 roku tj. 30 % od 
zebranych opłat od osób prowadzących handel na targowiskach. 

Dzienne stawki opłaty targowej, obowiązujące na terenie miasta Rawa Mazowiecka : 
1/  przy sprzedaży : 
 a) artykułów spożywczych - 2 zł  za zajęcie 1 m 2  powierzchni, na której prowadzony jest  handel;   
 b) artykułów pozostałych - 2,50 zł za zajęcie 1 m 2 powierzchni, na której prowadzony jest handel;  
 2 /  przy sprzedaży  z ręki, z kosza – 1 zł.   
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną wysokość dziennych stawek opłaty targowej. 
 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 

Ad  8.  Określenie wysokości stawek podatku rolnego. 

 
                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.   

  
Zwracam się z wnioskiem do Rady Miasta o wyrażenie zgody na dokonanie wymiary podatku 
rolnego w 2016 roku w oparciu o średnią cenę skupu kwintala żyta określoną przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za okres III kwartałów br. W swoim komunikacie  Prezes 
GUS określił cenę skupu żyta na kwotę 53,75 zł za kwintal i cena ta odpowiada  średniej 
cenie sprzedaży żyta jaka obowiązywała w okresie III kwartałów br. na rynku rolnym na 
terenie naszego kraju .  
Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, podatek rolny 
ustala się  jako  równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta wyliczoną w oparciu o średnią 
cenę skupu żyta określoną przez GUS  od 1 ha przeliczeniowego gruntu. 



Wnioskuję, o pozostawienie w 2016 roku do wymiaru podatku rolnego cenę skupu na 
poziomie określonym przez Prezesa GUS. Ustalona przez Prezesa GUS średnia cena skupu 
żyta odpowiada faktycznej cenie jaką otrzymują rolnicy za sprzedany kwintala żyta.  
Średnia cena skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku w  2016 roku  w porównaniu z rokiem 
poprzednim zmniejszyła się o 7,62 zł. za kwintal. 
Wnioskuję również  o pozostawienie do wymiaru podatku leśnego średniej ceny sprzedaży 
drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej od nadleśnictwa za pierwsze III 
kwartały 2015 r. w wysokości 191,77  zł. za m 3 ( w ubiegłym roku cena wynosiła 188,85 zł). 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną wysokość  podatku rolnego na 2016 rok. 
 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie wysokości  stawek podatku rolnego na 2016 rok.. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 

Ad 9.  W sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w podatku rolnym. 

 
                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.   

  

Rada Miasta jest organem właściwym do przyjęcia wzoru formularzy  informacji o gruntach oraz  
deklaracji na  podatek  rolny, które są zobowiązane składać organowi podatkowemu właściciele 
gospodarstw rolnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka. 
 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane wzory informacji i deklaracji w podatku rolnym.  
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji w podatku rolnym. 
  
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 

Ad 10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  

pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia  

2003 o działalności  pożytku  publicznego o wolontariacie na 2016 rok.  

 

Temat referował  Arkadiusz Rataj – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

         Powiedział m.in. 

 Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców może odbywać się we współpracy z organizacjami 
społecznymi specjalizujących się w określonych rodzajach działalności. Organizacje pozarządowe 
stały się odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem Miasta Rawa mazowiecka w realizacji jego 
zadań. 



Celem funkcjonowania Miasta Rawa Mazowiecka jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb jego 
mieszkańców, które może odbyć się we współpracy z organizacjami społecznymi specjalizujących się 
w określonych rodzajach  działalności. Organizacje pozarządowe  stają się zatem w coraz szerszym 
zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem Samorządu w realizacji jego zadań. 
Celem programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad 
W zakresie wspierania przez Miasto działań organizacji pozarządowych poprzez powierzenie im 
ustawowych zadań. 
Program współpracy miasta z organizacjami na 2016 rok powstał na podstawie oceny realizacji 
programu za rok poprzedni. Projekt programu został poddany konsultacjom przez organizacje w 
sposób określony przez Burmistrza Miasta  a wynikający  z uchwały nr LIII/391 Rady Miasta   
z dnia 27 października 2010 r w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej. 
 
Opinię Komisji  Oświaty  przedstawił Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała  przedłożony program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z 
organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia  24 
kwietnia  2003 o działalności  pożytku  publicznego o wolontariacie na 2016 rok.  
 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie  programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  pozarządowymi   
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3  ustawy z dnia  24 kwietnia  2003 o działalności  
pożytku  publicznego o wolontariacie na 2016 rok.  
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 11.Określenie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom 

wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz  publicznym 

niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta  Rawa 

Mazowiecka, a także  trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  i wykorzystywania. 

 

Temat referował  Arkadiusz Rataj – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

         Powiedział m.in. 

Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, trybu ustalania i rozliczania dotacji , 
podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji 
oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji 
udzielonej dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż 
jednostka samorządu terytorialnego organ, jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego   
dotującej tego rodzaju szkoły i placówki. 
W związku z nowelizacją ustawy, zgodnie z art., 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, chwały organów stanowiących jednostki 
samorządu terytorialnego, podjęte na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 o systemie oświaty w 
brzmieniu obowiązującym przed dniem 31 marca 2015 roku tracą moc po dniu 31 grudnia 2015 r. 
  
 
 



Opinię Komisji  Oświaty  przedstawił Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała  przedłożoną uchwałę w sprawie określenie trybu udzielania i 
rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania  przedszkolnego, szkołom i 
placówkom niepublicznym oraz  publicznym niezaliczanym do  sektora finansów publicznych, 
funkcjonującym na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka, a także  trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobierania  i wykorzystywania. 
 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie  określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom 
wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz  publicznym niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka, a także  
 trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania  i wykorzystywania. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 12.Przystąpienie do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej 

poprzez likwidację  niskiej emisji” w ramach Programu Priorytetowego KAWKA- część 2. 

 
Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

 W ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pn. „Poprawa jakości powietrza część 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca 
wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych źródeł energii”   
Istnieje możliwość pozyskania przez Miasto Rawa Mazowiecka środków zewnętrznych na 
realizacje zadań określonych w tym programie: w formie dotacji do wysokości 65% wartości 
Kwalifikowanej projektu, z czego 45% stanowią środki udostępnione przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 20% środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej. 
Warunkiem ubiegania się o te środki jest załączenie wniosku o dofinansowanie uchwały Rady Gminy 
o przystąpieniu do realizacji w/w projektu. 
W związku z tym przygotowano projekt uchwały  do przyjęcia jej przez organ stanowiący Miasta 
Rawa  Mazowiecka. 
 
Radny Piotr Irla zabierając wrócił uwagę na fakt, iż informacja o programie „KAWKA” 
była podana zbyt późno. Do wielu mieszkańców informacja ta nie dotarła w ogóle. 
Zdanie radnego tego typu informacje winny być sprawniej  prezentowane dla mieszkańców. 
 

 Radny Leszek Jarosiński zabierając głos zwrócił uwagę, iż każdy radny w ramach wykonywania 
swojego mandatu zobowiązany jest do przekazywania swoim wyborcom ważnych informacji. 
Należy śledzić stronę internetowa Miasta na której podawane są ważne informacje. 
 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos apelował do Burmistrza Miasta  o lepszy przekaz 
w tego typu informacjach. Wyborcy z okręgu radnego nie byli poinformowani o tego typu 
programie. Informacja winna być przekazana dla radnych aby mogli poinformować swoich 
wyborców. 
 

 



    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie  przystąpienia do realizacji 
projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej poprzez likwidację  niskiej emisji” 
w ramach Programu Priorytetowego KAWKA- część 2. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  przystąpienia do realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej   
poprzez likwidację  niskiej emisji” w ramach Programu Priorytetowego KAWKA- część 2. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15radnych.   
 
Ad 13. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 

 
                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.   

 

Przedłożony projekt zmiany budżetu Miasta na 2015 rok obejmuje zmiany w planie przychodów 
budżetu oraz w planie wydatków w następujących kwotach: 

Zmiany w planie dochodów: 

1/ Dział 756 – wprowadza się do planu dochodów budżetu zwrot podatku VAT z inwestycji 
prowadzonej przez miasto tj.budowy żłobka miejskiego– zwrot podatku w kwocie 298.700 zł. 

2/ Dział 851 – wprowadza się do planu dochodów kwotę 16.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów 
uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Urealnienie planu 
dochodów do wysokości faktyczne uzyskanych dochodów z tego tytułu. 

II. Zmiany w planie wydatków: 

1/ Dział 500, rozdział 50095 – zmniejsza się o kwotę 20.000 zł planowane wydatki na opłatę inkasa 
dla inkasentów opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta. Korekta wydatków do wysokości 
faktycznych potrzeb wynikających z regulowania świadczeń na rzecz inkasentów. 

2/ Dział 754, rozdział 75412 – zwiększa się o 7.000 zł wysokość dotacji z budżetu miasta dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na realizację zadań statutowych jednostki.  

3/ Dział 757 –  rozdział 75702 -  zmniejsza się o kwotę 111.600 zł  wysokość planowanych wydatków 
na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez miasto.    
 
4/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany, zgodnie z wnioskami dyrektorów naszych 
placówek oświatowych z tego: 
- rozdział 80101 dotyczy zmiany wysokości planowanych wydatków w szkołach podstawowych: 
    1/ w SP Nr 4 – zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 85.000 zł w związku z 
nieplanowaną odprawą emerytalną i nagrodą jubileuszową dla nauczyciela tej szkoły oraz 
zabezpieczenie środków na jeden etat w związku z urlopem zdrowotnym. W  SP Nr 1 zmniejsza się 



planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7.000 zł i przenosi się te środki do planu 
wydatków w świetlicy szkolnej w tej placówce, zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor. 
- rozdział 80103 – zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych w oddziałach zerowych  
w SP Nr 2 i SP Nr 4 o kwotę 67.300 zł, z uwagi na konieczność zorganizowania 3 oddziałów 
zerowych w tych szkołach dla dzieci odroczonych od obowiązku nauki. 
- rozdział 80104 – przedszkola, dokonuje się zwiększenia środków własnych budżetu miasta w kwocie 
100.00 zł na dotacje dla niepublicznych placówek – przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne. 
W 2015 roku zwiększyła się z 4 do 5 liczba placówek objętych dotacją, a ponadto od 2015 roku w 
placówkach niepublicznych objęto opieką przedszkolną  dzieci niepełnosprawne, na które to dzieci 
dotacja miesięczna wynosi kilka tysięcy.  
- rozdział 80110 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Gimnazjum Nr 1 o 21.000 
zł na pokrycie zobowiązań do końca br. 
 
5/ Dział 851, rozdział 85154 – zwiększone dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznacza się na zwiększenie o kwotę 14.000 zł planowanych wydatków na realizację zadań 
zapisanych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w br. 
 
6/ Dział 854, rozdział 85401 – zmniejszenie planowanych wydatków o 6.700 zł na wynagrodzenia w 
świetlicy SP Nr 4, a zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie świetlicy w SP Nr 1, zgodnie 
z wnioskami dyrektorów szkół. 
 
7/ Dział  900, rozdział 90095 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł. na dopłatę z 
budżetu Miasta do wody i ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych mieszkańców naszego 
miasta, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
8/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

- rozdział 92109 – zwiększ się o kwotę 50.000 zł wysokość planowanej dotacji dla Miejskiego Domu 
Kultury, na realizację zadań statutowych związanych z organizacją imprez na rzecz mieszkańców 
miasta. 

- rozdział 92118 – wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 6.700 zł na wynagrodzenia i 
pochodne dla menadżera Muzeum Ziemi Rawskiej. 

Do planu przychodów budżetu miasta wprowadza się zwiększenie o kwotę 200.000 zł z tytułu 
wolnych środków z rozliczenia budżetu za lata poprzednie. Środki te przeznacza się na zwiększenie 
kwoty planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w roku bieżącym. 

Dyskusji nie było. 

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 15 radnych. 

 



Ad 14. Zmiana  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.   

 

Zmiana 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 spójne. 
Dokonuje się zmiany w WPF  poprzez zwiększenie kwoty  przychodów budżetu Miasta Rawa 
Mazowiecka na 2015 rok zwiększając o 200.000 zł wysokość  wolnych środków, o których 
mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz 
wysokość planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek z kwoty 1.700.000 zł 
do kwoty 1.900.000 zł. W związku z tym zmienia się również kwota długu. 
 
 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. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 15. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 

 
   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił  informację o złożonych  
   oświadczeniach majątkowych. 

 
Zgodnie z art.24 h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym poinformował Radę, że 
w terminie do  30 kwietnia   2015r. złożyło oświadczenia majątkowe 14 radnych: 
  1. Andrzej Antosik                          
  2.  Krzysztof Chałupka                                           
  3. Grażyna Dębska                   
  4. Michał Glicner   
  5. Barbara Grzywaczewska 
  6. Piot Irla                                        
  7. Leszek Jarosiński  
  7. Stanisław Kabziński                         
  8. Bartłomiej Kosiacki                        
  9. Jacek Malczewski                          
10. Rafał Miszczak                            
11. Sławomir Stefaniak                      
13. Zbigniew Tuszyński 
14. Jacek Wieteska                               
 
W analizowanych oświadczeniach  majątkowych  nie stwierdzono nieprawidłowości.   



 Informacja Burmistrza Miasta o analizie oświadczeń majątkowych. 

 
Zgodnie z art.24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym poinformował  Radę, 
że w terminie do  30 kwietnia   2015 r.  złożyło oświadczenia majątkowe 34 pracowników 
samorządowych.  
W analizowanych oświadczeniach  majątkowych  nie stwierdzono nieprawidłowości.   
 
 Informacja Wojewody Łódzkiego o analizie oświadczeń majątkowych Przewodniczącego 

 Rady Miasta i Burmistrza Miasta. 

 

Przewodniczący Rady Miasta  poinformował, że Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska   przesłała 
informację w sprawie oświadczeń  majątkowych Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady 
– oświadczenia  zostały złożone w terminie, kompletne i prawidłowo wypełnione. 
 
Informacja  naczelnika Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na temat oświadczenia  

majątkowego. 

Przewodniczący Rady Miasta  poinformował, że Urząd Skarbowy w Skierniewicach   przesłał 
informację w sprawie oświadczenia majątkowego  Pani Marii Witczak – oświadczenie  zostało 
złożone w terminie. 
 
Informacja  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej  na temat  

oświadczeń majątkowych. 

 
Przewodniczący Rady Miasta  poinformował, że Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej   
przesłała informację w sprawie oświadczeń majątkowych: 
- 33 pracowników samorządowych, 
- 14 radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
Oświadczenie  zostało złożone w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Rada przyjęła do wiadomości przedłożoną informacje w sprawie oświadczeń majątkowych. 
 

Ad 16. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  

      organizacyjne miasta w III kwartale 2015 r.  

 

                 Sprawozdanie zawierało okres od 1 lipca  2015 r. do 30 września  2015 r. 
                 W tym okresie zostało zarejestrowanych 103   umów, z czego:  
                 - 6      w Przedszkolu Nr 1 
                 - 2      w Przedszkolu Nr 2 
                 - 1      w Przedszkolu Nr 3 

  - 2      w Gimnazjum Nr 1 
  - 2      w Szkole Podstawowej Nr 1 
  - 4      w Szkole Podstawowej Nr 2  
  - 5      w Szkole Podstawowej Nr 4  
  - 19    w Miejskim Domu Kultury, 
  - 6      w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
  - 1      w Muzeum Ziemi Rawskiej, 
  - 2      w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
  - 53    w Urzędzie Miasta 
    
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 



Ad 17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od  29 września  2015 r.  do  26 listopada 2015 r.  
                 W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 39  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. - 8 

                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
                 - spotkaniu w sprawie rewitalizacji miasta, 
                 -  delegacja do zaprzyjaźnionego Miasta BOSCOWICE 
                 - spotkaniu  z okazji Dnia Nauczyciela, 
                 - spotkaniu w Starostwie Powiatowym – kilka spotkań,,  

                          - spotkaniu w sprawie Orszaku Trzech Króli, 
                          - konferencji na temat wód geotermalnych we Wrocławiu, 
                          - spotkaniu z kupcami z targowiska miejskiego,  
                          - spotkaniu z Miejska Rada Seniorów,  

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

Ad 18. Interpelacje, zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poinformował  Radę w następujących 
sprawach: 
 
- informacje Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przebiegu realizacji wykonania budżetu  
za I półrocze 2015 roku, ( opinia w załączeniu protokołu) 
 
- przedstawił treść pisma przedsiębiorców ulic Tomaszowskiej i Solidarności w sprawie wstrzymania 
sprzedaży działki przy ulicy Solidarności po supermarket, ( pismo w załączeniu protokołu), 
 
- przedstawił treść pisma  skierowanego do radnych Pana Mariusza Mirowskiego w sprawie  
inicjatywy „Odbudujmy Zamek Rawski” ( pismo w załączeniu protokołu), 
 

Radny Piotr Irla w odpowiedzi na pismo przedsiębiorców z ulic Tomaszowskiej i Solidarności, 
wskazał, że był zły przekaz jakoby radni chcieli budować kolejny supermarket. Dyskusja na sesji 
dotyczyła uchylenia uchwały dotyczącej sprzedaży działki przy ulicy Solidarności. 
Rada nie głosowała  w sprawie budowy supermarketu lecz tylko czy działka  jest do sprzedaży czy 
też nie. 
 

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos przekazał podziękowania Burmistrzowi Miasta w sprawie 
realizacji inwestycji – oświetlenie ulicy Fredry. 
 Realizacja tej inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na osiedlu. 
Radny zabrał również głos w  sprawie organizacji Święta Niepodległości. Jako organizator  
tej uroczystości wyraził swoje  ubolewanie za niedociągnięcia w organizacji9 pominięcie organizacji  
przy składaniu kwiatów pod pomnikiem). 



Radny Rafał Miszczak zgłosił  interpelacje w sprawie budowy ścieżki rowerowej na Osiedle 
Zamkowa Wola. Jak jest obecnie sytuacja, czy konflikt jest już rozwiązany. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal  odpowiadając potwierdził, że sprawa z Państwem Kamińskimi 
została  rozwiązana. 
Jest ustne porozumienie w tej sprawie. Ścieżka będzie realizowana wzdłuż rzeki . 
 

Bogumiła Sitarek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami zabierając głos zwrócił a uwagę, 
 że w obecnej sytuacji konieczna jest ponowna zmian planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

Radny Sławomir Stefaniak potwierdził fakt porozumienia z Państwem Kamińskimi. 
Komisja komunalna odwiedziła Państwa Kamińskich i otrzymała deklaracje o zawartym z 
Burmistrzem Miasta  porozumieniu w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki. 
 
Radna Grażyna Dębska zabierając głos wyraziła swoje obawy w sprawie porozumienia  z Państwem  
Kamińskimi. Sprawa toczy się od wielu lat. Była przedmiotem wielu negocjacji. 
Państwo Kamińscy otrzymali odszkodowanie za poniesione koszty  naniesień na dzierżawiony grunt. 
Zapytała Burmistrza Miasta jaka to była kwota. 
  
Bogumiła Sitarek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami odpowiadając poinformowała, 
że Państwo Kamińscy otrzymali odszkodowanie w wysokości około 130 tysiecy złotych. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal apelował do Rady o dobrą wolę w tej sprawie, aby nie wracać 
do poprzednich konfliktów. 
Obecnie jest porozumienie w tej sprawie i ścieżka będzie budowana. 
 
Radna Grażyna Dębska wyraziła swoje niezadowolenie z wypowiedzi Burmistrza Miasta. 
Stwierdziła, że nie jest jej zamiarem wywoływanie konfliktu. 
 
Radny Rafal Miszczak zabrał głos w sprawie realizacji budżetu Obywatelskiego. 
Zdaniem radnego realizacja budżetu budzi wiele zastrzeżeń np. organizacja koncertu w MDK. 
 
 

Radny Piotr Irla  złożył  na ręce Przewodniczącego Radny Miasta interpelacje Klubów 
„Gospodarność „ i „Skuteczność”.( interpelacja w załączeniu protokołu) . 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal przestawił treść opinii radcy prawnego w sprawie pobieranej 
opłaty za ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych. 
Opinia w załączeniu. 
 
Radna Grażyna Dębska wyraziła swoje niezadowolenie z przedstawionej opinii.  
Brak w tej opinii odpowiedzi na zadane pytania które dotyczyły: 
Kto  ustalał stawki i zasady  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. 



 
Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos przedstawił wykaz przykładów, które utrudniają w  
normalnym funkcjonowaniu mieszkańcom Miasta Raw Mazowiecka. Apel pod nazwa „Miasto  
przyjazne pieszym”. 
Wykaz w załączeniu protokołu. 

 
         W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XI Sesji  Rady Miasta 
         Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
         Sesja trwała od godz. 1400  do   1730. 
             
         Sporządziła Alicja Lasota. 
 

        
 

  
Przewodniczący Rady  

          Miasta Rawa Mazowiecka 
        Zbigniew Sienkiewicz 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  

 

 
 
  
  
 


