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                                                 P r o t o k o ł 
                        z obrad  XVI Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 
                       Rawa Mazowiecka  w dniu  21 kwietnia   2016r. 
 
 
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 XVI  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  XIV i XV  Sesji Rady Miasta. 
 4.  Nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Mszczonowskiej. 

       5.  Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulic Reymonta i Targowej. 
 6.  Określenie wykazu kąpielisk na 2016 rok na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
 7.  Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 

       9.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2019. 
        10.  Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
        11.  Informacja Burmistrza Miasta w sprawie koncepcji pokonkursowej zagospodarowania  rynku starego     
               miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej. 
       12.  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok  2015 wraz ze sprawozdaniem z działalności  Miejskiego     
              Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2015. 

                    13.  Informacja Burmistrza Miasta  z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta  Rawa Mazowiecka. 
       14.  Nadanie imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej 
       15.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
       16.  Interpelacje, zapytania. 
       17.  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  wprowadzenia do 
porządku obrad pkt. 
-  „ Autopoprawka do zmiany budżetu Miasta  Rawa Mazowiecka na 2016 rok ”,    
- przystąpienie do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta     
  Rawy Mazowieckiej,  
- przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie  wykreślenia Szpitala Św. Ducha w Rawie 
  Mazowieckiej z listy szpitali, w  których utworzone będą szpitalne oddziału ratunkowe, 
- przyjęcie stanowiska w sprawie  woli o przystąpieniu do opracowania Programu gospodarki  
  niskoemisyjnej. 
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Radna Grażyna Dębska zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu w sprawie  nadania 
imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
Uzasadniając radna stwierdziła, że przedłożona uchwała nie posiada uzasadnienia i jest z naruszeniem prawa. 
Uzasadnienie  do do projektu uchwały winien przygotować Burmistrz. Dołączony wniosek grupy radnych nie jest 
uzasadnieniem. Nie można procedować w tej sprawie na dzisiejszym posiedzeniu. 
 
Radca Prawny Marcin Młynarczyk wyjaśniał, że w przypadku złożonego  wniosku grupy radnych  
uzasadnienie  Burmistrza do projektu uchwały nie jest konieczne. 
 
Radny Rafał Miszczak zabierając głos zgodził się z wnioskiem radnej Grażyny Dębskiej.  
 
Przewodniczący Rady zabierając głos również zgodził się z wnioskiem radnej Grażyny Dębskiej,  
dodał, że radni złożyli jedynie wniosek o nadanie imienia MDK, nie uczestniczyli w przygotowaniu  
zmian w statucie.  
 
Innych wniosków nie było. 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał wnioski Burmistrza Miasta pod głosowanie: 
 
- Wniosek w sprawie autopoprawki do zmiany budżetu Miasta  Rawa Mazowiecka na 2016 rok    
   w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
- Wniosek w sprawie przystąpienia do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania     
   przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej  w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.  
   Głosowało 15 radnych. 
 
- Wniosek w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie wykreślenia Szpitala Św. Ducha  
  w Rawie Mazowieckiej z listy szpitali, w  których utworzone będą szpitalne oddziału ratunkowe 
  w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.  Głosowało 15 radnych. 
 

                    - Wniosek w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu do opracowania Programu gospodarki 
                       niskoemisyjnej w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.  Głosowało 15 radnych. 

 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał pod głosowanie wniosek 
Radnej Grażyny Dębskiej w sprawie wykreślenia z porządku obrad punktu w sprawie  nadania 
imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
Wniosek  w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie.  Głosowało 15 radnych. 
 
Po naniesionych wnioskach  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  XIV i XV  Sesji Rady Miasta. 
  4. Przyjęcie  oświadczenia w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie wykreślenia     
      Szpitala Św. Ducha  w Rawie Mazowieckiej z listy szpitali, w których utworzone będą szpitalne   
      oddziału ratunkowe 
 5.  Nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Mszczonowskiej. 

       6.  Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulic Reymonta i Targowej. 
 7.   Przystąpienie do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego        
       miasta Rawy Mazowieckiej. 
8. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie koncepcji pokonkursowej zagospodarowania  rynku  

      starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej. 
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 9.  Określenie wykazu kąpielisk na 2016 rok na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
10.  Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
11.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 

      12.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2019. 
         13.  Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży    
                Pożarnej. 

14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok  2015 wraz ze sprawozdaniem z działalności   
      Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2015. 

                     15. Informacja Burmistrza Miasta  z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
                           Rawa Mazowiecka. 
                     16. Wyrażenie woli o przystąpieniu do opracowania Programu gospodarki niskoemisyjnej 

         17.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
         18.  Interpelacje, zapytania. 
         19.  Zakończenie obrad. 

 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    
 
Protokół  z  obrad XIV Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie .  
Głosowało 15 radnych.   
 
Protokół  z  obrad XV Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie .  
Głosowało 15 radnych.   
 
Ad 4. Przyjęcie  oświadczenia w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w sprawie wykreślenia 
Szpitala Św. Ducha  w Rawie Mazowieckiej z listy szpitali, w których utworzone będą szpitalne  
oddziały ratunkowe 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść pisma które wpłynęło do 
Rady Miasta od Józefa Matysiak  Starosty Rawskiego  w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta w 
sprawie wykreślenia Szpitala Św. Ducha  w Rawie Mazowieckiej z listy szpitali, w których utworzone 
będą szpitalne oddziału ratunkowe  tzw. SOR. 
W uzasadnieniu  Starosta  wyjaśniał o konieczności zapewnienia mieszkańcom jak najszybszego i 
nieograniczonego dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej ratującej życie ludzkie w stanach  
nagłego zagrożenia poprzez utworzenie SOR w Rawie Mazowieckiej. 
 
Głos w dyskusji zabierali: 
Radny Leszek Jarosiński – przewodniczący Komisji Oświaty poprosił aby obecny na obradach  
Wicestarosta Rawski Marian Krzyczkowski przedstawił informację na temat sytuacji w rawskim szpitalu. 
  
Marian Krzyczkowski Wicestarosta Rawski. 
Powiedział m.in.  
Spółka AMG Centrum Medyczne została kupiona w stu procentach przez inny podmiot, który  
tym samym stał się nowym dzierżawcą szpitala. Stan finansowy spółki AMG uległ pewnemu  
zachwianiu, nowy dzierżawca jest mocniejszy kapitałowo, wszystkie planowane inwestycje i zadania  
będą realizowane.  
Dla pacjentów nic się nie zmieni. Nowy właściciel jest zobowiązany do świadczenia wszystkich 
dotychczasowych usług. Co do pracowników nic nie można dziś powiedzieć, to decyzja nowego 
właściciela. Wicestarosta zwrócił się z prośbą, że wyczerpujących informacji na pewno przedstawi  
Starosta Rawski kiedy zostanie poproszony na posiedzenie Rady Miasta.  
Wicestarosta informował, że dziś jego wiedza to przedstawiona informacja. 
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          Radny Bartłomiej Kosiacki zgłosił wniosek aby na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta Starosta Rawski  
          przedstawił  aktualną sytuację na temat Szpitala Rawskiego. 

    
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść oświadczenia  
w sprawie wykreślenia Szpitala Św. Ducha  w Rawie Mazowieckiej z listy szpitali, w których utworzone  
będą szpitalne oddziały ratunkowe.  
 
Oświadczenie w głosowaniu zostało przyjęte jednogłośnie.  Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 5.  Nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Mszczonowskiej. 
 
Temat referowała Bogumiła Sitarek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka  
przy ul. Mszczonowskiej, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 76 o pow. 1,7473 ha. 
Przedmiotowa działka, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, przeznaczona  
jest pod tereny dróg publicznych – ulica lokalna oraz tereny zabudowy mieszkaniowej.  
Nabycie ww. nieruchomości przyczyni się do jej zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem, 
tj. pod budowę drogi publicznej niezbędnej do dojazdu do terenów zabudowy mieszkaniowej.  
Zgodnie z § 6 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/303/09 z dnia 2 września 2009 r.  w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka 
w przypadku nabywania nieruchomości, których wartość przekracza 50.000 zł wymagana jest zgoda 
Rady, wyrażona w formie uchwały.  
 
Opinię Komisji  Komunalnej  przedstawił  Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 
Komisja Komunalna  opiniuje pozytywnie projekt uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości 
położonej przy ulicy Mszczonowskiej. 
 
Opinię Komisji Budżetu  przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie projekt uchwały  w sprawie nabycia nieruchomości położonej 
przy ulicy Mszczonowskiej. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Mszczonowskiej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 

      Ad 6.  Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulic Reymonta  
      i Targowej. 
 

Temat referowała Bogumiła Sitarek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości  
stanowiącej własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, położonej w obrębie 4 miasta  



 5 

Rawa Mazowiecka przy ul. Reymonta i ul. Targowej, oznaczonej w ewidencji jako działki nr 312/5  
i 312/6 o łącznej pow. 0,9233 ha, będącej w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. 
Użytkownicy wieczyści zwrócili się z wnioskiem o sprzedaż ww. nieruchomości będącej dotychczas 
w ich użytkowaniu wieczystym. 
W związku z tym, że przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego miasta pod tereny zabudowy usługowej i nie podlega ona przepisom 
 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności nieruchomości. 
W obecnym stanie prawnym użytkownicy wieczyści nieruchomości mogą nabyć prawo własności  
w trybie bezprzetargowym na zasadach ogólnie przyjętych w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami za zgodą Rady Miasta. Zgoda Rady Miasta wymagana jest również w oparciu  
o § 6 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, gdyż wartość przedmiotowej nieruchomości przekracza kwotę 50.000 zł.  
 
Radny  Stanisław Kabziński zabierając głos wyraził swój sprzeciw wobec sprzedaży w/w nieruchomości. 
Wyjaśniał, ze przedmiotowa  działka będzie niezbędna przy odwodnieniu ulicy Reymonta.  
Zabudowana działka jest powodem zalewania posesji przy ulicy Reymonta. 
 
Innych wniosków nie było. 
 
Opinię Komisji  Komunalnej  przedstawił  Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 

      Komisja Komunalna  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulic Reymonta i Targowej. 

      Głosowanie w komisji : za  - 3, przeciw – 1. 
 
Opinię Komisji Budżetu  przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

      Komisja Budżetu   opiniuje pozytywnie projekt uchwały  w sprawie sprzedaży nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulic Reymonta i Targowej. 

 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
      w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulicy 

Reymonta i Targowej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 8, przeciw – 7.  
 
Ad  7.  Przystąpienie do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta Rawy Mazowieckiej. 
 
Temat referowała Bogumiła Sitarek – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
W trakcie realizacji ustaleń planu miejscowego na działce o numerze ewidencyjnym 1344/11 - obręb 
4, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Solidarności, stanowiącej własność komunalną, 
wyniknął problem oddziaływania inwestycji usługowej na sąsiednie tereny.  
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W celu wykluczenia przyszłych konfliktów społecznych pomiędzy obiektem usług handlu lub  
gastronomii z sąsiadującym przedszkolem i domem przedpogrzebowym z kaplicą, wskazane jest  
wykluczenie możliwości realizacji takich funkcji. 
Zmiana planu w tym zakresie: 
- nie naruszy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
- nie wywoła skutków finansowych dla samorządu z tytułu zmiany planu, 
- nie naruszy ładu przestrzennego obszaru zabudowy usługowej. 
Zmiana uchwały pozwoli na ostateczne sformułowanie oferty sprzedaży gruntu własności Gminy 
Miasto Rawa Mazowiecka. 
 
Radny Piotr Irla zabierając głos wyjaśniał, że na dziś mamy konflikt z oferentem który wygrał przetarg, 
sprawa może trafić do sądu, należy wstrzymać się ze zmianą planu do czasu rozstrzygnięcia sporu.   
 
Radny Jacek Malczewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta zabierając głos stwierdził, ze zmiana  
planu zagospodarowania działki przy ulicy Solidarności jest najbardziej zasadna, w przyszłości 
uniemożliwi budowę sklepu czy baru, czemu sprzeciwiają się mieszkańcy osiedla. 
Podejmując dzisiejsza uchwałę to konsekwencja podjętej uchwały w sprawie o nie wrażaniu zgody na 
sprzedaż tej działki, a jednocześnie wspieramy Burmistrza w jego działaniach z Firma DINO. 
 
Radna Grażyna Dębska zabierając głos podkreślała, ze protokół z rozstrzygniętego przetargu został 
podpisany przez obydwie strony. Podejmowanie dzisiejszej uchwały może jedynie pogłębić problem dla 
Burmistrza Miasta i wpędzić w jeszcze większe problemy. 
Radna stanowczo oznajmiła, że będzie głosować przeciw podejmowaniu proponowanej uchwały. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zabierając głos wyjaśniał, że negocjacje pomiędzy Burmistrzem  
a Firmą DINO trwają. Przedstawiciele firmy spotkali się również z radnymi w tej sprawie.  
Pewne rozwiązania się zarysowały i na pewno ten problem będzie pozytywnie rozwiązany. 
 
Opinię Komisji  Komunalnej  przedstawił  Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. Komisja 
Komunalna  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do  sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Rawy Mazowieckiej. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  przystąpienia do  sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta Rawy Mazowieckiej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 10, przeciw – 3, 
wstrzymujących – 2. 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 15 minut przerwy. 
 
Ad 8. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie koncepcji pokonkursowej zagospodarowania  
rynku  starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej. 

 
Przedmiotem informacji była koncepcja pokonkursowa „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz 
obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”. 
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 Koncepcję przedstawiała jej autorka Pani dr inż. arch. Ewa Brach z biura projektowego Arkon Atelier 
 sp. z o.o. z Gdańska. 
W trakcie prezentacji koncepcji omawiany był zakres prac rewitalizacyjnych centrum miasta. 
Szczegółowo omówiono rewitalizację Placu Piłsudskiego, Placu Wolności i ulicy Wyszyńskiego. 
Pani dr szczególną uwagę zwróciła na elementy koncepcji, które uwzględnione zostały w trakcie 
konsultacji społecznych, a także na te które wprowadzono w odpowiedzi na uwagi radnych.  
 Wskazała, że założeniem koncepcji jest  ograniczenie przepustowości ulic i zniechęcenie kierowców 
do wjeżdżania w głąb projektowanego terenu, przez co obszar ten stanie się otwarty i przyjazny dla 
pieszych. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja na temat proponowanych rozwiązań.  
 
W dyskusji głos zabierali:  
 
Radny Leszek Jarosiński zwrócił uwagę w sprawie toalet usytuowanych na starym rynku. Zdanie 
radnego trzy toalety w samym centralnym starym rynku to zbyt dużo a ponadto nieestetycznie. 
 
Radny Rafał Miszczak zabierając głos stwierdził, że rewitalizacja miasta oprócz walorów 
estetycznych, niczego nie zmieni. Odnowione centrum miasta, stworzenie deptaka, parasole, ogródki 
kawiarniane  nie zapewnia mieszkańcom nic więcej, i tak większość wyjedzie z tego miasta bo nie 
ma pracy i nadal jej nie będzie. 
 
Radny Michał Glicner zabierając głos wyraził swoje obawy w sprawie proponowanej rewitalizacji 
zarówno w jej zakresie jak i wysokości   środków na ten cel. 
 
Radny Piotr Irla apelował do wszystkich radnych oraz Burmistrza Miasta przystąpieniu do 
rewitalizacji. 
   
Radny Krzysztof Chałupka zwrócił się z pytaniem czy w planie rewitalizacji przewidziano 
monitorowanie terenu objętego rewitalizacją. 
   
Radna Grażyna Dębska zabierając głos wyraziła swoja aprobatę realizacji rewitalizacji centrum 
miasta. 
  
Radny Stanisław Kabziński zabierając głos wyraził swoją aprobatę  rewitalizacji centrum miasta  
pod warunkiem przeniesienia sanitariatów z centrum starego rynku. 
 
Radny Michał Glicner wyraził swój sprzeciw wobec rewitalizacji. Główne argumenty to zbyt duże 
obciążenie finansowe dla budżetu Miasta, małe korzyści dla mieszkańców Miasta.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść oświadczenia w sprawie 
akceptacji podstawowych założeń koncepcji pokonkursowej pod nazwą „Zagospodarowanie rynku  
starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”. 
 
Oświadczenie w głosowaniu zostało przyjęte większością głosów. Głosowało 15 radnych , za – 14,  
przeciw – 1. 
 
 Ad 9.  Określenie wykazu kąpielisk na 2016 rok na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. Powiedziała 
m.in. 
W ustawie z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne znowelizowano przepis art. 34a ust 1, nakładając  
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na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 maja, wykazu kąpielisk 
znajdujących się na terenie gminy. Nowelizacja tej ustawy nałożyła na organizatora  
kąpielisk obowiązek przekazania do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy wniosku  
o umieszczenie kąpieliska w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych,  
na którym planuje utworzyć kąpielisko. 
 
W przewidzianym ustawą terminie taki wniosek złożył Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rawie Mazowieckiej. Wniosek był kompletny i spełniał wymogi określone w art. 34a ust 3 
znowelizowanego Prawa wodnego. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora sezon kąpielowy ma trwać 
od 24.06.2016r. do 31.08.2016r.  
Wypełniając zapisy art. 34a ust. 9 ustawy Prawo wodne Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przekazał 
do zaopiniowania projekt uchwały Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowemu Powiatowemu 
Inspektoratowi Sanitarnemu w Rawie Mazowieckiej. Wszystkie organy wydały pozytywną opinię. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przygotował projekt uchwały  
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2016 na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
Opinię Komisji  Komunalnej  przedstawił  Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 
Komisja Komunalna  opiniuje pozytywnie projekt uchwały  w sprawie  określenia wykazu kąpielisk 
na 2016 rok na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
  
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 2016 rok na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 10.  Zmiana Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Temat referowała Pani Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Powiedziała m.in. 
W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
proponuje się zmianę Statutu MOPS która wynika z konieczności jego aktualizacji w związku ze zmiana 
siedziby oraz przyjęciem do realizacji nowego zadania – ustawy o pomocy państwa w wychowaniu 
dzieci. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zmiany   Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 11.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zaproponował  aby z uwagi na wniesioną 
autopoprawkę do budżetu miasta w zakresie rozbudowy i remontu Przedszkola nr 1 – kwota 2,5 mln, 
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przerwać posiedzenie Rady Miasta do wtorku tj. 26.04.2016. Radni będą mieli czas na 
przeanalizowanie przedłożonej autopoprawki do budżetu, a komisja Budżetu wypracuje opinie w tej 
sprawie. Na posiedzeniach komisji radni wypracowali inne wnioski, min. budowa nowego 
przedszkola. 
 
Wniosek Przewodniczącego Rady został w głosowaniu przyjęty większością głosów. Głosowało 15 
radnych, za – 8, przeciw – 6, wstrzymujących – 1. 
 
W dalszym ciągu w obradach  trwała dyskusja.  
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu  kolejno: 
- Pani Teresie Majcher Dyrektor Przedszkola Nr 1, która apelowała do Rady aby rozbudować stare 
  istniejące przedszkole, 
- Przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola Nr 1, zabierając głos wyraził swoją aprobatę dla  
   Rozbudowy i remontu obecnego przedszkola, 
 
Burmistrz Miasta  Dariusz Misztal zabierając głos przedstawił informację w sprawie finansowania  
rozbudowy i remontu Przedszkola Nr 1 – pozyskania na to zadanie środków zewnętrznych. 
Szczegółowo przedstawił informację o poczynionych działaniach w celu pozyskania środków na  
rozbudowy i remontu Przedszkola Nr 1. 
 
Jacek Malczewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta zgłosił wniosek aby kontynuować obrady i 
nie przerywać obrad. Wysłuchać informacji Skarbnika Miasta. 
 
Wniosek w głosowaniu został przyjęty większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 9, 
 przeciw – 5, wstrzymujący – 1. 
 
Michał Glicner – przewodniczący Komisji Budżetu zgłosił wniosek aby obrady przełożyć do wtorku. 
 
Kolejno radni wypowiadali się w tej sprawie: 
 
 Radna Grażyna Dębska zabierając głos apelowała, aby Skarbnik Miasta zreferowała 
proponowaną autopoprawkę,  a  wobec nowych  informacji Burmistrza Miasta w tej sprawie przyjąć 
proponowana zmianę budżetu. Obdarzyć Burmistrza Miasta kredytem zaufania. 
 
Radny Piotr Irla apelował aby przyjąć autopoprawkę na tej sesji, dać Burmistrzowi Miasta kredyt 
zaufania w tej sprawie. 
  
Radny Rafał Miszczak zabierając głos apelował aby przyjąć autopoprawkę na tej sesji, dać 
Burmistrzowi Miasta kredyt zaufania w tej sprawie. 
 
Radny Zbigniew Tuszyński zabierając głos apelował aby przyjąć autopoprawkę na tej sesji, dać 
Burmistrzowi Miasta kredyt zaufania w tej sprawie. 
 
Radny Leszek Jarosiński zabierając głos apelował aby przyjąć autopoprawkę na tej sesji, dać 
Burmistrzowi Miasta kredyt zaufania w tej sprawie. 
 
Radny Jacek Malczewski zabierając głos apelował aby przyjąć autopoprawkę na tej sesji, dać 
Burmistrzowi Miasta kredyt zaufania w tej sprawie. 
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Radna Barbara Grzywaczewska zabierając głos apelował aby przyjąć autopoprawkę na tej sesji, 
dać Burmistrzowi Miasta kredyt zaufania w tej sprawie. 
 
Radny Bartłomiej Kosiacki zabierając głos apelował aby przyjąć autopoprawkę na tej sesji, dać 
Burmistrzowi Miasta kredyt zaufania w tej sprawie. 
 
Radny Michał Glicner wycofał wcześniej złożony wniosek aby obrady  przełożyć do wtorku. 
 
Radny Piotr Irla zgłosił wniosek aby kontynuować obrady. Wniosek w głosowaniu został przyjęty 
jednogłośnie. 
Jednocześnie radny Piotr Irla zgłosił wniosek o 15 minut przerwy.  
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 15 minut przerwy. 
Po przerwie kontynuowano obrady.  
 

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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2016 rok obejmuje zmiany w 
planie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu miasta. 
I.Zmiany w planie dochodów obejmują: 
1/ Dział 756 -  w związku z przyjęciem ustawy budżetowej państwa na 2016 rok Minister Finansów  
pismem z dnia 16 marca br. poinformował Burmistrza Miasta o wielkości ostatecznych kwot subwencji  
z budżetu państwa dla Miasta Rawa Mazowiecka oraz o wysokości kwoty planowanych udziałów  
w podatku PIT. Z informacji tej wynika, że kwota planowanych udziałów w podatku PIT , po przyjęciu 
ustawy budżetowej wzrasta o 75.726 zł w porównaniu z kwotą pierwotną przyjętą w naszej uchwale 
budżetowej na 2016r. 
2/ Dział 758 – w oparciu o informację Ministra Finansów jw. zwiększeniu ulega również wysokość 
planowanych dochodów naszego miasta z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,  w porównaniu 
 z kwotą pierwotną przyjętą w uchwale  budżetowej nastąpi wzrost planowanej subwencji o 51.169 zł. 
II.Zmiany w planie wydatków obejmują: 
1/Dział 700 – na zakupy gruntów w zasoby komunalne, zgodnie z uchwałami Rady Miasta zwiększa się 
planowaną wielkość wydatków na te cele o 300.000 zł. 
2/ Dział 754 – zabezpieczenie w budżecie miasta środków w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla KP PSP w Rawie Mazowieckiej,  
zgodnie z wnioskiem Komendanta PSP. 
3/ Dział 757 – uwzględnienie w budżecie planowanych wydatków w wysokości 40.000 zł niezbędnych 
 na wykonania kompleksowej usługi doradztwa formalno-prawnego i merytorycznego w zakresie  
procesu  emisji obligacji komunalnych.   
4/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 
5/ Dział 801.  
Rozdział   80101- Szkoły podstawowe 
1. Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych 
Plan – 90.000,00 zł 
Zwiększenie – 110.000,00 zł 
Plan po zmianach – 200.000,00 zł 
Po analizie istniejących nawierzchni placów zabaw w rawskich szkołach podstawowych stwierdzono,  
że wszystkie place zabaw w  szkołach podstawowych wymagają niezwłocznej wymiany. Po analizach  
rynku oraz przeglądzie tego typu nawierzchni w innych gminach za najlepsze uznano nawierzchnie  
układaną na podbudowie betonowej (w naszym przypadku istniejącej) z poliuretanowych puzzli.  
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Koszt wymiany zużytej nawierzchni na nową w obu w/w szkołach wyniesie jednak około 200.000 zł. 
Kwota ta zawiera także koszty przeglądu i remontu, istniejących tam instalacji do zabawy (huśtawki, 
ślizgawki, itp.). 
Rozdział 80104 – przedszkola, wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych modernizację i 
remont Przedszkola miejskiego  Nr 1. 
1. Rozbudowa i remont Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej 
Plan – 0 
Zwiększenie – 2.500.000,00 zł 
Plan po zmianach – 2.500.000,00 zł 
 
Przedszkole nr 1 jako jedyna z rawskich placówek nie poddane zostało dotychczas  gruntownemu 
remontowi. Mimo corocznych drobnych prac  odnawiających , od kilku lat Powiatowa stacja sanitarno - 
epidemiologiczna zwraca uwagę zarządzającym na zły stan sanitarny przedszkola.  
W związku z powyższym opracowana została dokumentacja techniczna rozbudowy i remontu budynku 
uwzględniająca również konieczność dostosowania budynku do obecnie obowiązujących przepisów. 
W wyniku realizacji zadania powstaną dwie dodatkowe sale zajęć codziennych, nowa sala  
Wielofunkcyjna do zajęć ruchowych, nowa kuchnia. Cały dotychczasowy budynek poddany zostanie 
remontowi, przystosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane będzie  
w cyklu dwuletnim. W roku bieżącym nastąpi rozbudowa budynku oraz remont trzech istniejących sal  
 i szatni.  W roku przyszłym – pozostała część prac. Według założeń pierwszy etap prac powinien zostać  
zakończony na wrzesień 2016r. Koszt inwestorski zadania to 6 milionów zł, do realizacji w latach 
 2016-2017. Na dofinansowanie rozbudowy przedszkola Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka czyni  
starania o pozyskanie zewnętrznych  źródeł dofinansowania w formie dotacji. Na etapie tego projektu 
uchwały zabezpieczeniem środków na przystąpienie do wykonania  inwestycji będzie kredyt bankowy, 
natomiast w momencie pozyskania zewnętrznych środków  planowany kredyt  zostanie pomniejszony  
i zastąpiony środkami z zewnątrz. 
 
Rozdział 80195 – wprowadza się zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych w tym 
rozdziale o 20.000 zł na następujące zadanie: 
1.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej  
– zmiana dokumentacji wraz z projektem aranżacji wnętrz i wyposażenia 
Plan – 65.000,00 zł 
Zwiększenie – 20.000,00 zł 
Plan po zmianach – 85.000,00 zł 
Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na analizę nowych lokalizacji Centrum i ewentualne 
opracowanie nowej koncepcji budowy. 
 
6/ dział 852 – zwiększenie wydatków w tym dziale kwotę 30.000 zł dotyczy przeznaczenia tych środków  
na zakupy niezbędnego wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Kwota ta jest niezbędna na zakup kilkudziesięciu nowych szaf na dokumenty oraz pozostałych mebli 
( biurka, krzesła). 
7/ DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA  
Rozdział 90095 – Pozostała działalność 
1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych dotyczących 
rewitalizacji miasta. 
Plan 200.000,00 zł 
Zwiększenie – 100.000,00 
Plan po zmianach – 300.000,00 
Trwają prace nad dokumentacją związaną z rewitalizacją miasta, niezbędną do aplikowania ośrodki  
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z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 
W marcu br. Miasto złożyło zaktualizowaną fiszkę do Kontraktu Terytorialnego. Ostatecznie, po 
 analizach opublikowanych w lutym i marcu br. przez Urząd Marszałkowski dokumentów programowych 
oraz w wyniku prowadzonych konsultacji, do Kontraktu zgłoszono 4 zadania składające się na projekt 
 pn.:  „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, są to: 
1/ Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek miejskich na potrzeby oddziału dziecięcego 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
2/ Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z 
zagospodarowaniem  otoczenia. 
3/ Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego. 
4/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. 
Na chwilę obecną w ramach tego zadania budżetowego podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji rewaloryzacji parku miejskiego – zadanie ubiega się o 80% refundację kosztów ze 
środków WFOŚiGW w Łodzi. 
W najbliższych tygodniach konieczne będzie zlecenie opracowania: 
- programu funkcjonalno użytkowego dla zadania nr 1, 
- programu funkcjonalno użytkowego dla zadania nr 4, 
- dodatkowych prac koncepcyjnych związanych z przebudową ulic Miłej i Mickiewicza, 
- studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego obejmującego wszystkie 4 w/w zadania. 
7/ Dział 921 – zwiększa się o kwotę 20.000 zł wysokość dotacji dla Muzeum Ziemi Rawskiej na 
działalność statutową tej placówki. W lipcu br. przypada 50 rocznica powstania Muzeum. 
W związku z tym jubileuszem placówka planuje zorganizować uroczyste obchody tego jubileuszu 
poprzez przygotowanie uroczystej wystawy, wydawnictwo okolicznościowe w formie albumu, 
koncert jubileuszowy. 
Źródłem pokrycia zwiększonego planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne będą środki 
pochodzące z przychodów budżetu miasta tj. wolnych środków z rozliczenia budżetu miasta za lata 
poprzednie. 
III. Na wniosek Dyrektora OSiR dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu budżetowego 
( załącznik nr   do projektu uchwały) poprzez wprowadzenie zmiany wysokości środków 
obrotowych na początek roku budżetowego, w uchwale budżetowej przyjęto prognozowaną kwotę 
środków obrotowych w wysokości 117.636,98 zł, natomiast w tej uchwale wprowadza się faktyczną 
wysokość środków obrotowych wynikającą z zamknięcia roku tj. kwota 129.462,78 zł. 
 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 
  
Uwag do treści uchwały nie było.  
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 
2016-2019. 
 

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

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2016 roku muszą być zgodne  
z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2016  
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w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów budżetu miasta. W związku ze zmianą budżetu 
miasta na sesji w dniu 21 kwietnia, do planu przychodów  budżetu na 2016 rok wprowadza się  
kwotę 530.000 zł wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych oraz zwiększa się o 2.520.000 zł wysokość planowanych 
przychodów z kredytów. Po zmianie zawartej w uchwale budżetowej ustala się przychody budżetu 
miasta na kwotę 3.501.500 zł. Wysokość planowanych rozchodów pozostaje na niezmienionym 
poziomie 1.750.000 zł. Ustala się wynik budżetu miasta ( deficyt) na kwotę 1.751.500 zł. 
 
Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa 
i remont Przedszkola nr 1 w Rawie Mazowieckiej”. Planowane nakłady na realizację tej inwestycji 
wynoszą: w 2016 roku – kwota 2.500.000 zł, w 2017 roku – kwota 3.500.000 zł. Limit zobowiązań 
ustala się w wysokości 6.000.000 zł. 
Po przyjęciu powyższych zmian prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2016 r. z tytułu 
pożyczek i kredytów wynosi 30.071.402,72 zł. 
 
Opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2019. 
 
Uwag do treści uchwały nie było.  
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
 Ad 13. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej 
Straży Pożarnej. 
 

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

Zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, Gminy mogą 
uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, poprzez 
przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej. Zgodnie z art. 19h w/w ustawy środki Funduszu mogą być przeznaczone m.in. na zakupy 
inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.  
W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu ratownictwa wodnego 
wraz z wyposażeniem. Komenda Powiatowa PSP czyni starania w pozyskaniu środków na zakup 
pojazdu z różnych źródeł. Wsparcie finansowe ze strony Wysokiej Rady  we wnioskowanej kwocie 
20.000 zł pozwoli mieć nadzieję na sfinansowanie zakupu samochodu w br. i przyczyni się do 
zwiększenia skuteczności prowadzonych działań w zakresie zabezpieczenia życia i zdrowia 
mieszkańców miasta i powiatu.  
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu 
Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej  



 14 

Straży Pożarnej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
 
 
 
Ad 14. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok  2015 wraz ze sprawozdaniem z działalności   
      Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2015. 
 
Temat referowała Pani Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Powiedziała m.in. 
     
Obowiązek opracowania corocznej oceny zasobów pomocy społecznej oraz przedłożenia 
sprawozdania z działalności ośrodka wynika z przepisów ustawy o pomocy społecznej (art 16a i art 
110 ust 9). Niniejsza ocena zasobów pomocy społecznej wraz ze sprawozdaniem za rok 2015 
stanowią wypełnienie ww obowiązków ustawowych. 
Obowiązek opracowania corocznej oceny zasobów pomocy społecznej wynika z art 16a Ustawy  o 
pomocy społecznej. Ocena dokonywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  i 
demograficznej, sporządzana na ogólnopolskim standaryzowanym formularzu sprawozdawczym.  
Obejmuje zespół zasobów instytucjonalnych, organizacyjnych, a także nakładów finansowych i 
zbiorcze zestawienie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz 
ich rozkład ilościowy. 
Dane demograficzne bezwzględnie potwierdzają zmniejszanie się liczby mieszkańców miasta przy 
czym rośnie odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (tj kobiet powyżej 60 roku życia i 
mężczyzn w wieku powyżej 65 roku życia). W strukturze nadal utrzymuje się tendencja większej 
liczby kobiet w ogóle mieszkańców ( rok 2012 – 51,86% , rok 2013 – 52,31%, rok 2014 – 52,42%, 
rok 2015 – 52,42%). Utrzymujący się w ostatnich 3 latach wskaźnik wskazujący na to, iż największą 
grupę mieszkańców stanowiły osoby w przedziale wiekowym 18-64 lata ( rok 2012 – 66% , rok 
2013 – 66%, rok 2014 – 69%,) w 2015 roku uległ obniżeniu do 64% ogółu mieszkańców. 
Struktura mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2015 roku jest następująca: 
- osoby w wieku do 17 roku życia – 17,79% 
- kobiety w wieku 18 – 59 lat – 31,36% 
- mężczyźni w wieku 18 – 64 lata – 33,13% 
- kobiety powyżej 60 roku życia – 12,52% 
- mężczyźni powyżej 65 roku życia – 5,19% 
 
Odsetek osób bezrobotnych w odniesieniu do ogólnej liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w 
roku 2015 wyniósł 5,37% ( rok 2012 – 6,95% , rok 2013 – 7,30%, rok 2014 – 5,68%) w tym osób 
długotrwale bezrobotnych 2,39% ( rok 2012 – 2,72% , rok 2013 – 3,21%, rok 2014 – 3%). 
Odsetek mieszkańców korzystających ze wsparcia pomocy społecznej utrzymuje się w granicach 5% 
przy czym w 2015 roku spadła liczba świadczeniobiorców długotrwale korzystających z pomocy 
społecznej. Odsetek ten w 2015 roku wyniósł 35% (w roku 2014 - ponad 40%). Najczęstsze przyczyny 
ubiegania się o pomoc społeczną to: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie i 
niepełnosprawność. 
Większość zasobów mieszkaniowych na terenie miasta to zasoby spółdzielni mieszkaniowych, 
wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych. Zasób gminny jest w tym zakresie jest niewielki 
i pozostaje na zbliżonym do lat poprzednich poziomie, natomiast na lokale socjalne nadal wykazuje 
tendencją rosnącą. 
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Zestawienie zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia obejmuje prowadzone przez organizacje 
pozarządowe noclegownię oraz placówkę wsparcia dziennego (pod którą klasyfikowana jest 
świetlica środowiskowa).  Diagnoza nie obejmuje zasobów o zasięgu powiatowym nie mniej jednak 
na terenie miasta zlokalizowane są takie ośrodki wsparcia jak: warsztaty terapii zajęciowej, ośrodek 
interwencji kryzysowej, jednostka poradnictwa specjalistycznego (poradnia psychologiczno-
pedagogiczna) do których mieszkańcy miasta mają dostęp. 
Ośrodek pomocy społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na 
terenie miasta. Do najczęściej współpracujących jednostek należą: PCK, Caritas, RSA Szansa i 
Pogotowie Rodzinne. Realizacja usług opiekuńczych prowadzona jest w ramach zasobów własnych 
ośrodka pomocy społecznej. 
Z uwagi na fakt, iż ocena zasobów nie wyczerpuje w całości zagadnień objętych działalnością ośrodka 
pomocy społecznej, uzupełnieniem informacji jest sprawozdanie z działalności ośrodka za 2015r.  
Pomoc społeczna udzielana jest osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w 
rodzinie, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- 
wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski 
żywiołowej. 
Prawo do świadczeń pieniężnych, z wyjątkami przewidzianymi przez ustawodawcę, przysługuje 
jedynie w przypadku spełnienia warunków tzw. „kryterium dochodowego” obecnie wynoszącego w 
przypadku osoby samotnej 634zł zaś w przypadku rodziny – 514zł na osobę w rodzinie. 
Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej albo innej osoby, 
za zgodą osoby zainteresowanej. Mogą być także udzielane z urzędu. 
Warunkiem uzyskania świadczeń z pomocy społecznej co do zasady jest umożliwienie przez osobę 
ubiegającą się, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, podczas którego badana jest sytuacja 
osobista, rodzinna i majątkowa wnioskodawcy. 
Świadczenia z pomocy społecznej obejmują zasiłki i usługi o charakterze pieniężnym i 
niepieniężnym. 
Do świadczeń pieniężnych zalicza się: zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy, 
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd. 
Świadczenia niepieniężne to: praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa, 
sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, 
niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.  
Warunki, na jakich może być przyznane świadczenie pieniężne regulują szczegółowe postanowienia 
ustawy o pomocy społecznej. 
 
Rada Miasta przyjęła przedłożone   sprawozdanie poprzez aklamację.  
 

                     Ad  15. Informacja Burmistrza Miasta  z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 
                     Rawa Mazowiecka. 
 

Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziały Gospodarki Komunalnej. 
 Powiedziała m.in. 

 
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych  wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy 
nałożonym  ustawą z dnia 21 czerwca 2001r, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.  O kształcie  lokalnej polityki  mieszkaniowej decydują 
wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych przedsięwzięć zmierzających  do tworzenia i 
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, przy uwzględnieniu 
lokalnych uwarunkowań społeczno – gospodarczych, a w szczególności finansowych. 
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Gmina Miasto realizuje  powyższe zadanie w oparciu o obowiązujący  Wieloletni Program 
Gospodarowania Mieszkaniowym  Zasobem  Miasta Rawa Mazowiecka  na lata 2012 – 2016. 
Zasobami  w imieniu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka zarządza Rawskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego z siedzibą przy ul. Tomaszowskiej 10J w  Rawie Mazowieckiej, na 
podstawie umowy zawartej w dniu 31.12.2015 r., obowiązującej do dnia 31.12.2016 r. 
Liczba osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego z zasobów miasta – 197.  
Liczba osób oczekujących na zamianę lokalu – 15. 
Na dzień sporządzania sprawozdania planowana jest budowa bloku socjalnego, w którym powstanie 
40 lokali. Planowana inwestycja jest w trakcie realizacji. 
Od listopada 2015 r. w Rawie Mazowieckiej działa program pilotażowy, pozwalający osobom 
mieszkającym w zasobach socjalnych na odpracowanie zaległości czynszowych. Dotychczas z takiej 
możliwości skorzystało 11 osób, które przepracowały łącznie 1190 godzin, w efekcie czego 
zadłużenie zmniejszyło się o ok. 9,5 tys. złotych. 
 
Rada Miasta przyjęła przedłożoną  informację poprzez aklamację.  
 

                    Ad   16. Wyrażenie woli o przystąpieniu do opracowania Programu gospodarki niskoemisyjnej. 
 
Temat refował Burmistrz Miasta Dariusz Misztal. 
Powiedział m.in. 
Prace na temat programu gospodarki niskoemisyjnej w Rawie Mazowieckiej trwają. Obecnie został 
ogłoszony konkurs ofertowy w celu wyłonienia wykonawców do opracowana  programu gospodarki 
niskoemisyjnej w mieście. Opracowanie takiego programu pozwoli nam ubiegać  się o środki unijne  
na zadania związane z ochroną środowiska oraz w spełnieniu obowiązku nałożonego poprzez ustawę 
na samorządy w zakresie efektywności energetycznej. 
 
Opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu do opracowania Programu gospodarki niskoemisyjnej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było.  
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 9, przeciw 2, 
wstrzymujących – 4. 
 

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

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od  25 lutego 2016 r.  do  21 kwietnia 2016 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 56  interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne, 
                     - pozyskanie pracy, 
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego, 

                  W tym okresie uczestniczyłem w: 
                 - spotkaniu w sprawie rewitalizacji miasta – kilka razy, 
                 - spotkaniu z Firmą DINO, 
                 - spotkaniu ze sponsorami DNI RAWY, 
                 - spotkaniu w sprawie organizacji DNI RAWY, 
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                           - spotkaniu z kupcami z targowiska miejskiego,  
                           - spotkaniu w sprawie organizacji 3 Maja, 

   - kilka spotkań z przedsiębiorcami. 
 

           Ad 18.  Interpelacje, zapytania. 
 
           Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos zgłosił apel do Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia do      
           naszego  miasta chociaż jednej rodziny z Kazachstanu. Inne samorządy już to uczyniły.  
          Jesteśmy winny mieszkańcom Kazachstanu- Polakom pomoc w powrocie do ojczystego kraju. 
 
          Burmistrz Dariusz Misztal odpowiadając podziękował radnemu Sławomirowi Stefaniakowi cenną za   
           inicjatywę, jednoczenie zapewnił, że będą w tej sprawie podjęte działania. 
 
          Radny Bartłomiej Kosiacki zgłosił wniosek aby na kolejnym posiedzeniu Rady Miasta Starosta Rawski  
          przedstawił  aktualną sytuację na temat Szpitala Rawskiego. 
            
          Radny Stanisław Kabziński podziękował Dyrektor Przedszkola Nr 1 za aktywny udział w Sesji. 
 
          Radny Leszek Jarosiński podziękował radnym za pozytywny wynik głosowania w sprawie rozbudowy 
          Przedszkola Nr 1. 
 
          Przewodniczący Rady Miasta poinformował Radę  w następujących tematach: 
          - przedstawił treść pisma Rady Rodziców Przedszkola Nr 1 w sprawie rozbudowy i remontu 
            Przedszkola Nr 1. 
          - treść korespondencji z Miejskim Domem Kultury w sprawie  obsługi nośnika elektronicznego do  
            nagrywania posiedzeń Rady Miasta.  
          - pismo Fundacji „Obudźmy Nadzieję” w sprawie akcji charytatywnej na rzecz podopiecznego Kamila. 
          - pismo Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej w sprawie dofinansowania na zakup  
            radiowozu. 
    
 

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XVI Sesji  Rady Miasta 
              Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1400  do   2120. 
             
              Sporządziła Alicja Lasota.                       
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