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                                                 P r o t o k o ł 
                        z obrad  XVII Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 
                       Rawa Mazowiecka  w dniu  25 maja  2016r. 
 
 
Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło  14  
radnych.  
Nieobecni radni usprawiedliwieni: 
1. Piotr Irla 
 
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 XVII  Sesji  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 
Powitał zaproszonych gości, Mariana Krzyczkowskiego Wicestarostę Rawskiego, Andrzeja Latka 
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, publiczność – pielęgniarki Szpitala Św. Ducha,  radnych 
Powiatu Rawskiego  oraz radnych Rady Miasta  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych.  
 
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad: 
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2.  Przyjęcie  porządku obrad. 
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad XVI  Sesji Rady Miasta. 
4.  Przystąpienie do sporządzenia  zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy  
     Mazowieckiej, obszar położony  przy ulicy Mszczonowskiej. 
5.  Zmiana uchwały nr XVI/113/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 
6.  Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 
7.  Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia  Policji. 
8.  Nadanie statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
9.  Nadanie imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
10.  Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego. 
11.  Zwolnienie  od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 
12.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  
       oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku  
       publicznego i o wolontariacie. 
13.  Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych. 
14.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za I kwartał 2016 r. 
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. 
-  „ Zmianę uchwały w sprawie przystąpienie do  sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej” 
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Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad 
 pkt 8 w spawie „Nadanie statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej”. 
 
Radny Rafał Miszczak zgłosił autopoprawkę do pkt. 9 porządku obrad „Nadanie imienia i statutu  
Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
 
Innych wniosków nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał wnioski  pod  głosowanie: 
 
- Wniosek Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia do porządku obrad pkt. 
-  „ Zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do  sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej” w głosowaniu został przyjęty 
jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 
- Wniosek Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt 8 w sprawie 
 „Nadanie statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej” w głosowaniu został przyjęty     
  jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 
- Wniosek radnego Rafała Miszczaka w sprawie przyjęcia autopoprawki do pkt. 9 porządku obrad  
„Nadanie imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej w głosowaniu     
   został przyjęty jednogłośnie.  Głosowało 14 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. Debata w sprawie sytuacji Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
  5.  Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia  Policji. 
  6.  Przystąpienie do sporządzenia  zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego             
       Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony  przy ulicy Mszczonowskiej. 
  7. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do  sporządzenia zmiany miejscowego planu    
       zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej” 
  8.  Zmiana uchwały nr XVI/113/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 
  9.  Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 
10.  Nadanie imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
12.  Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego. 
13.  Zwolnienie  od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 
14.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami     

    pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia    
    2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

15.  Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych. 
16.  Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za I kwartał 2016 r.  
17.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
18.  Interpelacje, zapytania. 
17.  Zakończenie obrad. 
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Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    
 
Protokół  z  obrad XVI Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie .  
Głosowało 14 radnych.  
 
Ad 4. Debata w sprawie sytuacji Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
 
Na spotkanie przybył Marian Krzyczkowski Wicestarosta Rawski, Andrzej Latek Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej, Senator RP Rafał Ambrozik oraz liczna grupa pielęgniarek Szpitala  Św. Ducha. 
Na wstępie głos zabrał Marian Krzyczkowski Wicestarosta Rawski. 
Powiedział m.in. 
Firma Centrum Dializa, wykupiło spółkę AMG Centrum Medyczne.  
 Poprzednia Firma AMG przyjęło zobowiązania finansowe, zadeklarowano czynsz w wysokości około 
10% wartości kontraktu z NFZ, a także utrzymanie zatrudnienia na niezmienionym poziomie przez 
rok. Przeszacowano i stąd zadłużenie około 2-3 miliony co roku.  Starostwo cierpliwie czeka na plan 
restrukturyzacji szpitala i założenia dalszego funkcjonowania, przyjmując działania dzierżawcy jako 
konieczne. Prezes  Firmy Centrum Dializa poinformował, ze konieczne zmiany organizacyjne w 
szpitalu. Nikt natomiast nie poinformował nas , że będą zwolnienia przed przedłożeniem planu 
organizacyjnego. Spraw ta wymaga wyjaśnienia. 
 
W dalszej kolejności głos zabierały przedstawiciele pielęgniarek. 
Pielęgniarki informując o zwolnieniach opowiadały zebranym o tym jak wygląda ich  praca,  
zaangażowanie na rzecz szpitala przez wiele lat  min. osobiście szukały sponsorów na drobne 
niezbędne remonty. Od 2008 roku nie  otrzymały żadnych podwyżek wynagrodzenia. 
Obawy pielęgniarek to zwolnienia – 16 pielęgniarek  na liście do zwolnienia -  i ograniczenie liczy  
łóżek na oddziałach. 
Pielęgniarki wraz z radnymi powiatu rawskiego przedłożyli Przewodniczącemu Rady Miasta pismo  
które zawiera wszystkie uwagi i prośby pracowników Szpitala. 
Pismo w załączeniu protokołu. 
 
O nieprawidłowym funkcjonowaniu Szpitala, jego nieprawidłowym zarządzaniu oraz o braku nadzoru 
ze strony Starosty Rawskiego  apelował Senator RP Rafał Ambrozik. 
 
Radna Grażyna Dębska zabierając głos przedstawiła działania Rady Miasta na przestrzeni ostatnich  
 sześciu lat, pomocy finansowej, zwolnieniach z podatku od nieruchomości, deklaracji w 2010 roku 
Burmistrza Miasta o przejęcie  Szpitala jako placówki samorządowej. 
 
Radny Rafał Miszczak zabierając głos mówił o złym zarządzeniu Szpitalem przez Starostę Rawskiego.  
 
Radny Leszek Jarosiński zabierając głos wyraził swoje niezadowolenie z działań Starosty Rawskiego 
w sprawie sytuacji w Szpitalu  i obawy przed upadkiem tej placówki. 
  
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal  zabierając głos  wyraził swoje zaniepokojenie całą sytuacją w 
rawskim szpitalu. Dodał również, że placówka ta musi działać, nie wyobraża sobie, że miasto Rawa 
Mazowiecka pozostanie bez szpitala. Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej jak i okolicznym gmin 
powinny  być leczeni w nowoczesnym dobrze wyposażonym szpitalu.  
Burmistrz dodał również, że jeżeli Starostwo Powiatowe rozwiąże umowę z dzierżawcą to Miasto 
może wtedy podjąć jakiekolwiek działania. Obecnie Szpital podlega  organizacyjne Starostwu i to jest 
zdanie Starosty – świadczenie tej usługi. 
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Przewodniczący rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zadeklarował, że Rada Miasta wesprze wszelkie 
inicjatywy które będą prowadziły do poprawy sytuacji  Szpitala Św. Ducha. 
Zadeklarował, że poczyni starania w zorganizowaniu spotkania przedstawicieli wszystkich 
samorządów z powiatu rawskiego z władzami Starostwa Powiatowego oraz władzami szpitala. 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 20 minut przerwy. 
 
Ad 5.  Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia  Policji. 
 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 roku o Policji, gminy mogą uczestniczyć w 
pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji , poprzez przekazanie środków finansowych 
Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. Środki z wsparcia gmin  mogą być przeznaczone m.in. 
 na zakupy inwestycyjne niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji.  
W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu – oznakowanego radiowozu,  przedkładam 
Wysokiej Rady  projekt uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 15.000 zł na 
dofinansowanie zakupu przedmiotowego samochodu. Samochód będzie wykorzystywany do pełnienia 
służby patrolowej co będzie miało wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.  
 
Opinia Komisji Budżetu przedstawił  Michał Glicner przewodniczący komisji. 
Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała przekazanie środków finansowych w wysokości 15 000 zł 
Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia  Policji na dofinansowanie zakupu samochodu. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.   

 
Uwag do treści uchwały nie było. 

 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za -13,  
wstrzymujący – 1. 
 
 Ad 6.  Przystąpienie do sporządzenia  zmiany miejscowego  planu zagospodarowania  
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony  przy ulicy Mszczonowskiej. 
 
Temat referował Burmistrz Miasta Dariusz Misztal. 
Powiedział m.in. 
Zostało przygotowane opracowanie zbiorcze „Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej”.  
W analizie zaopiniowano wniosek Gminy Miasto Rawa Mazowiecka dotyczący zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości oznaczonych nr 159 do 162 o powierzchni 
1,42 ha, położonej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Mszczonowskiej.  Z dokonanej analizy wniosku 
wynika, że dla zmiany przeznaczenia terenu z terenów produkcyjnych magazynów i składów, na 
zabudowę mieszkaniową wymagane jest dokonanie wyprzedzającej zmiany ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. Na działkach 
własności komunalnej umożliwiona będzie realizacja zabudowy mieszkaniowej komunalnej. 
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Zmiana planu w tym zakresie: 
- nie naruszy ustaleń aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, 
- nie wywoła skutków finansowych dla samorządu z tytułu zmiany planu, 
- nie naruszy ładu przestrzennego obszaru zabudowy. 
 
Radny Andrzej Antosik zabierając głos zwrócił uwagę na zmianę miejscowego  planu zagospodarowania 
przestrzennego  Miasta Rawy Mazowieckiej  przy ulicy Mszczonowskiej z uwagi na powstające w tym 
obszarze dwa domy weselne. Budowa budynku socjalnego w tym rejonie może być w przyszłości 
problemem. 
 
Radna Grażyna Dębska zabierając głos zwróciła uwagę na fakt, że w tym rejonie plan 
zagospodarowania przewiduje strefę przemysłową i tak powinno pozostać. Zmiana planu na zabudowę 
mieszkaniową jest błędna. 
 
Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia       
 zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar   
 położony  przy ulicy Mszczonowskiej. 
   
 Innych opinii nie było. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  przystąpienia do sporządzenia  zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony  przy ulicy Mszczonowskiej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 12, 
przeciw – 1, wstrzymujący – 1.  
 
Ad 7. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienie do  sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 
 
Temat referował Zastępca Burmistrza Marek Pastusiak. 
Powiedział m.in. 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 21 kwietnia 2016 roku podjęła uchwałę nr XVI/110/16  
W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawa Mazowiecka. W paragrafie 2 przedmiotowej uchwały na wskutek omyłki pisarskiej  
wpisano, że zmiana dotyczy wyłącznie  zakazu realizacji obiektów usługowych 
 „ o funkcji usługowej i handlu”, zamiast zgodnie z brzmieniem uzasadnienia do tejże uchwały 
- „ o funkcji gastronomi i handlu”. 

W związku z powyższym, celowym jest sprostowanie brzmienia paragrafu 2 poprzez przyjęcie 
uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/110/16.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienie do  sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 
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Uwag do treści uchwały nie było. 
 
  Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 13, 
  przeciw – 1. 
 
  Ad 8. Zmiana uchwały nr XVI/113/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. 
 

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

   Zmiana uchwały z sesji z  dnia 21 kwietnia 2016 r.  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016 rok   
   dotyczy dopisania do uchwały w § 3 ustępu 3 o treści „ 3.Różnica między dochodami i wydatkami    
   stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.751.500 zł, który zostanie pokryty przychodami  
   z zaciągniętych kredytów i pożyczek.”. 
   W uchwale Nr XVI/113/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 kwietnia  2016 roku   
   w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok § 3 otrzymuje brzmienie:      
    „ § 3. 1. Wprowadza się do planu przychodów budżetu miasta  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. 
    2. Zwiększa się o kwotę  2.520.000 zł  wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów. 
    3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości  
        1.751.500 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
    4. Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 3.501.500 zł  i rozchody w   wysokości  
        1.750.000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości 1.750.000 zł zostaną              
        pokryte z wolnych środków i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.” 
 
Opinia Komisji Budżetu przedstawił  Michał Glicner przewodniczący komisji. 
Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała  zmianę uchwałę  nr XVI/113/16 w sprawie zmiany budżetu 
miasta. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  zmiany uchwały.  

 
Uwag do treści uchwały nie było. 

 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  
 
Ad  9.  Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 
 

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

Projekt zmiany budżetu Miasta na 2016 rok obejmuje zmiany w planie dochodów, wydatków oraz 
przychodów budżetu miasta. 
 
I.Zmiany w planie dochodów obejmują: 
Zmiany w planie dochodów dotyczą głownie dostosowania planowanych dochodów budżetu miasta do 
znowelizowanej klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 2016 roku. Minister Finansów w swoim 
rozporządzeniu zmieniającym klasyfikację dokonał uszczegółowienia - wprowadzenia nowych 
paragrafów, dochodów budżetowych uzyskując w ten sposób większą 
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przejrzystość. W związku z tą zmianą klasyfikacji dokonujemy zmiany w planie dochodów budżetu 
miasta w następujący sposób: 
1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
- wprowadza się nowy paragraf 0550 – dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, które  
dotychczas były klasyfikowane w § 0470. Aktualnie w planie dochodów w § 0470 pozostają jedynie  
dochody z opłaty za trwały zarząd nieruchomościami komunalnymi oraz opłaty z tytułu służebności. 
2/Dział 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych. 
- wprowadza się do planu dochodów kwotę 10.400 zł z opłaty eksploatacyjnej. 
3/ Dział 758- Różne rozliczenia 
Dokonuje się wyodrębnienia z wpływów z subwencji z budżetu państwa kwoty 10.110 zł jako części 
równoważącej subwencji ogólnej przypisanej naszemu miastu. 
4/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 
- wyodrębnia się w planie dochodów budżetu miasta planowanych z wpływów uzyskiwanych  
w przedszkolach miejskich, dostosowując je do nowej klasyfikacji budżetowej, która wyodrębnia  
oddzielnie dochody z opłatności stałej oraz dochody za wyżywienie pobierane od rodziców.  
Dotychczas były one klasyfikowane w jednym paragrafie. Aktualnie dochody z opłaty za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego są klasyfikowane w § 0660, a opłaty za wyżywienie w § 0670.  
Wpłaty innych gmin za prowadzoną opiekę nad ich dziećmi w przedszkolach miejskich i  
przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne będą klasyfikowane w § 0970, a wcześniej były 
klasyfikowane w § 0690. 
- wprowadza się do planu dochodów dotację z WFOŚiGW w Łodzi w § 2460 przekazaną na refundację 
wydatków poniesionych na realizację programu edukacji  ekologicznej w Gimnazjum Nr 2, dotacja  
w kwocie 31.200 zł. 
5/Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej. 
- w § 0970 wprowadza się do planu dochodów kwotę 3.200 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone  
mienie w żłobku miejskim. 
6/ Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
- w związku ze zmianą wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 z terenu naszego miasta, zwiększ się o kwotę 230.000 zł planowane dochody z opłat za odbiór odpadów 
 i jednocześnie przeznacza się te środki na zwiększenie wydatków związanych z odbiorem i przekazaniem 
odpadów na wysypisko śmieci.  
7/ Dział 926 – Kultura fizyczna. 
- wprowadza się do planu dochodów kwotę 7.502 zł w § 2910 z tytułu zwrotu dotacji pobranych w 
nadmiernej wysokości przez klub sportowy na realizację zadań z zleconych. 
I.Zmiany w planie wydatków obejmują: 
1/ Dział 600 – Transport i łączność 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 
1.  Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej - II etap 
Plan – 800.000,00 zł 
Zmniejszenie – 300.000,00 zł 
Plan po zmianach – 500.000,00 zł 
W związku z rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie i podpisaniem umowy z wykonawcą  oraz 
 wziąwszy pod uwagę koszty nadzoru i inne nieprzewidziane wydatki, możliwe jest zmniejszenie  
wartości budżetowej tego zadania i przeznaczenie tych środków na inne cele. 
2. Budowa ul. Tuwima w Rawie Mazowieckiej 
Plan – 600.000,00 zł 
Zmniejszenie – 21.000,00 zł 
Plan po zmianach – 579.000,00 zł. 
 
 



 8 

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie i podpisaniem umowy z wykonawcą ,  
 uwzględniając koszty obsługi tej inwestycji (nadzory, dokumentacje) oraz  koszty nieprzewidziane, możliwe 
jest zmniejszenie wartości budżetowej tego zadania i przeznaczenie tych środków na inne cele. 
3. Budowa nawierzchni bitumicznych w ulicach Konopnickiej i Żmichowskiej w Rawie Mazowieckiej 
Plan – 0 
Zwiększenie – 250.000,00 zł 
Plan po zmianach – 250.000,00 zł 
Biorąc pod uwagę  zmniejszenia kwot inwestycyjnych na zadania, o których mowa wyżej, otwiera się 
możliwość  sfinansowania budowy kolejnych odcinków ulic na osiedlu Tatar.  Wybrane odcinki  ulic 
Konopnickiej i Żmichowskiej (oba od ulicy Prusa do ulicy „bez nazwy”) posiadają już wybudowaną 
 w latach poprzednich kanalizację deszczową i dlatego koszt oddania tych ulic mieszkańcom jest  
stosunkowo niewysoki. 
4. Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Słowackiego i Tatar w Rawie Mazowieckiej 
Plan – 0 
Zwiększenie – 6.000,00 zł 
Plan po zmianach – 6.000,00 zł 
Koncepcją objęte będą ulice Słowackiego i Tatar na odcinku od młyna do hotelu Tatar – jest to główny 
ciąg spacerowy  oblegany zarówno przez mieszkańców jaki przyjezdnych.  
Celem koncepcji będzie nadanie obu ulicom nowego spójnego charakteru.  Nawierzchnia ulicy Tatar jest 
zdegradowana i  wymaga  wymiany. Przy tej okazji można będzie zagospodarować tereny zielone  
w pasie obu ulic.  
2/ Dział 750 – Administracja publiczna. 
Rozdział 75023 – Urzędy miast. 
Wykonanie i wyposażenie biura podawczego w budynku Urzędu Miasta.  
Plan – 0 
Zwiększenie – 50.000,00 zł 
Plan po zmianach – 50.000,00 zł 
Wykonanie i wyposażenie biura podawczego zaplanowano w miejscu  istniejącego stanowiska biura 
podawczego zlokalizowanego na parterze w hallu głównym budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 
Wykonanie nowej zabudowy biura podawczego ma na celu stworzenie odpowiednich warunków 
technicznych i ergonomicznych do pracy związanej z przyjmowaniem korespondencji wpływającej do 
Urzędu Miasta oraz ułatwieniem w bezpośrednim kontakcie i obsłudze klientów Urzędu. 
3/Dział 754- bezpieczeństwo publiczne. 
W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej na zakup samochodu – oznakowanego radiowozu,  planuje się przeznaczyć z budżetu 
miasta wsparcia finansowego w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie zakupu przedmiotowego samochodu. 
4/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 52.302 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu do wykorzystania  
w trakcie roku budżetowego. 
5/ Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
- w związku ze zmianą wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
 z terenu naszego miasta zwiększ się o kwotę 230.000 zł planowane wydatki budżetu miasta przeznaczone 
 na odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych od właścicieli nieruchomości z terenie naszego miasta. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu Miasta na 2016 rok. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                     w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 
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Uwag do treści uchwały nie było.   
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
  
Ad 10.  Nadanie imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej. 
 
Wniosek Grupy radnych o nadanie imienia Miejskiemu domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej 
imienia Żołnierzy Wyklętych został przekazany Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.  
Wniosek Grupy radnych jest załącznikiem do projektu uchwały i stanowi uzasadnienie do uchwały. 
W pozostałym zakresie zmiany wynikają z dostosowania brzmienia statutu do obowiązujących przepisów 
prawa. Dotychczasowy obowiązujący statut, stał się nieaktualny i nie uwzględnia w swojej treści 
zaistniałych zmian w profilach działalności tej miejskiej instytucji kultury oraz zmian w przepisach  ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
 
Radny Rafał Miszczak zgłosił wniosek - autopoprawkę do projektu uchwały o nadanie imienia i statutu 
Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej - grupy radnych o nadanie nazwy Miejskiemu 
Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej im Danuty Siedzikówny „INKI”. Radny apelował o uznanie tej 
inicjatywy i poparcie proponowanej autopoprawki. 
Wniosek w załączeniu protokołu. 
 
Radny Michał Glicner apelował o jednomyślność głosowania. Dodał, że Żołnierze Wyklęci zasługują na  
pamięć, szacunek i uznanie. Nadanie  imienia Miejskiemu Domowi Kultury „INKI” powinno 
być jednomyślne i łączyć Radę a nie dzielić. 
 
Radny Zbigniew Tuszyński zgłosił wniosek formalny aby ten temat nadanie nazwy Miejskiemu  
Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej im Danuty Siedzikówny „INKI” przełożyć na następną sesję  
w celu dogłębnej analizy przez Radę. 
Dodał również – dzisiaj wśród radnych nie ma głosów przeciwnych uhonorowaniu walczących 
z ustrojem totalitarnym ofiar stalinowskiego zniewolenia komunistycznej zbrodni. Nie goni nas żaden 
termin czasowy. Należy wypracować wspólne stanowiskowo podnoszonych propozycji, dlatego też temat 
ten powinien być przełożony na następna sesję. 
 
Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos apelował aby tej sprawy nie odkładać  na kolejną sesją. 
Nadanie nazwy Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej im Danuty Siedzikówny „INKI” 
to bardzo dobry pomysł. Do Miejskiego Domu Kultury przychodzi bardzo dużo młodzieży, dajemy im 
doskonały wzór do naśladowania a tym samym uczymy historii.  
 
Radna Grażyna Dębska zwróciła uwagę iż przedłożony wniosek- autopoprawka do projektu uchwały o 
nadanie imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej – nie przekonuje jej o 
słusznym wyborze. Radna jest zdania, że wobec takiej decyzji nie będzie można podczas obchodów  
upamiętniających  Żołnierzy Wyklętych składać kwiatów bo nie ma określonego miejsca. 
Ponadto nadając nazwę MDK  im Danuty Siedzikówny „INKI” honorujemy tylko jedna osobę, 
natomiast co z pozostałymi osobami – bohaterami i w  jaki sposób w naszym mieście oddamy im hołd. 
 
Przewodniczący Rady Zbigniew Sienkiewicz zabierając głos zwrócił uwagę, że sprawa ta od dwóch lat 
jest dyskutowana, analizowana i nie rezultatu. Należy na dzisiejszej sesji zamknąć ten temat.  
 
Radna Barbara Grzywaczewska zgłosiła wniosek  aby upamiętniając Żołnierzy Wyklętych  
wybudować obelisk lub tablicę upamiętniającą  w centrum Miasta przy Placu Wolności. 
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Radny Zbigniew Tuszyński poparł wniosek radnej Barbary Grzywaczewskiej, dodał również, ze 
podchodząc uczuciowo, sprawiedliwie i odpowiedzialnie do przedłożonej propozycji o nadaniu MDK 
im Danuty Siedzikówny „INKI” będzie głosował na tak. 
 
Przewodniczący rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał pod głosowanie kolejno wnioski: 
 
Wniosek Radnego Zbigniewa Tuszyńskiego aby ten temat nadanie nazwy Miejskiemu Domowi Kultury 
w Rawie Mazowieckiej im Danuty Siedzikówny „INKI” przełożyć na następną sesję w celu dogłębnej 
analizy przez Radę został w głosowaniu odrzucony. Głosowało 14 radnych, za – 5, przeciw – 9. 
 
Wniosek Radnego Rafała Miszczaka o autopoprawkę do projektu uchwały  o nadanie nazwy Miejskiemu 
Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej im Danuty Siedzikówny „INKI” w głosowaniu został przyjęty. 
Głosowało 14 radnych, za – 13, wstrzymujący – 1. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                  w sprawie nadania imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie Mazowieckiej. 

 
Uwag do treści uchwały nie było.   
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 
Ad 12.  Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego. 
 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
Urządzenia siłowni zewnętrznej zostały zamontowane w  sąsiedztwie istniejącej już siłowni zewnętrznej 
będącej na majątku  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej, który zapewnia obsługę i bieżącą 
konserwację urządzeń. 
Stąd urządzenia  przedmiotowej siłowni przekazuje się Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, powiększając  
 wartość jego  mienia komunalnego o nakłady inwestycyjne poniesione na zakup i montaż tych urządzeń.  
 Wartość urządzeń – 49.485,84 zł w tym:  
  - wyciskanie i wyciąg  - 1kpl  - o wartości – 6.532,86 zł 
  - koordynator ruchu o wartości – 1kpl – o wartości – 3.855,13 zł  
  - trenażer ramion –1kpl- o wartości – 6.532,83 zł  
  - rowerek ręczny i podciągacz - 1kpl - o wartości – 6.102,33 zł  
  - rowerek skośny – 1kpl - o wartości – 6.446,73 zł  
   - urządzenie trójstanowiskowe –1kpl-  o wartości – 8.284,83 zł 
   - kosz –1 kpl - o wartości 5.844,00zł  
   - wyciąg górny – 1kpl - o wartości – 5.887,13 zł. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane wyposażenie w majątek samorządowego zakładu 
budżetowego. 
   

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  w     
                  sprawie wyposażenia w majątek samorządowego zakładu budżetowego. 
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Uwag do treści uchwały nie było.   
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 
Ad 13.  Zwolnienie  od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 
 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in  

Projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de 
minimis na wspieranie nowych inwestycji związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie 
naszego miasta. Pomoc de minimis to pomoc osobnej kategorii Pomocy Publicznej. Dotyczy ona 
wsparcia  o  niewielkich rozmiarach, które nie powoduje naruszenia podstawowych zasad 
konkurencyjności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość udzielonej pomocy dla 
małych i średnich przedsiębiorstw nie może  przekroczyć 200 000 euro w okresie 3 lat podatkowych, a 
w przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego 100 tysięcy euro. Szczegółowe zasady 
oraz okres obowiązywania zwolnienia zawarte są w projekcie uchwały. 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowana uchwałę w sprawie zwolnienia  od podatku od 
nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  w     
sprawie zwolnienia  od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 
 
Uwag do treści uchwały nie było.   
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za- 13, 
 wstrzymujący – 1. 
 
Ad 14.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 
Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydzialu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 
Powiedział min. 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na 
 organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  
o których mowa w art. 3 cytowanej ustawy.  
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala corocznie program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
który określa obszary i zasady oraz formy współpracy oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych,  
stanowiących podstawę dla władz Miasta do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na 
dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Miasta, a realizowanych 
 przez organizacje pozarządowe. Miasto Rawa Mazowiecka w każdym roku przeprowadza konsultacje 
projektu programu współpracy, w roku 2014 trwały one od 6 listopada do 24 listopada. 
Celem przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym włączenia się do 
współtworzenia dokumentu, który regulował w 2015 roku współpracę Miasta Rawa Mazowiecka ze 
środowiskiem III sektora.  
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Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty uchwałą 
Nr III/6/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. 
Zgodnie z programem na 2015 rok współpraca Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami 
pozarządowymi miała charakter: 
finansowy - polegający na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania 
konkursowego wykonywały zadania publiczne;  
pozafinansowy - oparty na współpracy merytorycznej w zakresie realizowanych zadań zawartych w 
Programie. 
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania wykonania zadania 
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Głównym trybem zlecania 
organizacjom realizacji zadań publicznych były otwarte konkursy ofert. W  ramach Programu Miasto  
Rawa Mazowiecka udzielało także dotacji dla organizacji pozarządowych, jako dofinansowanie 
wkładu własnego  do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, a służących realizacji 
zadań publicznych miasta. 
Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na udzielaniu wzajemnej pomocy w zdobywaniu 
środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych miasta (Urząd Marszałkowski, 
Unia Europejska). Wspólne działania zaowocowały formalnym i nieformalnym partnerstwem w 
projektach samorządu oraz organizacji pozarządowych, a także w promowaniu wizerunku organizacji 
pozarządowych. Ponadto bezpłatnie udostępniamy organizacjom salę narad, sprzęt komputerowy. 
Zrealizowano następujące projekty: 
- „Topogranie”(partnerstwo Miasto Rawa Mazowiecka organizator Rawskie Stowarzyszenie 
Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory”), 
- Bernardynki Rawskie (partnerstwo Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” i 
Parafialnego Zespołu Charytatywnego „Caritas”), 
- Marsz dla życia i rodziny (partnerstwo Miasto Rawa Mazowiecka, Stowarzyszenie Rodzin 
Wielodzietnych ,,Nasze Dzieci”, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”,  Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza”, Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas”, Przymierze Rodzin, 
- Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Aquathlonie i Duathlonie (partnerstwo Urzędu 
Marszałkowskiego z Klubem Triathlon Rawa i Miasto Rawa Mazowiecka), 
- Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna (partnerstwo WOPR, OSiR i Miasto Rawa Mazowiecka), 
- Maraton Rowerowy z cyklu „Merida Mazovia Marathon„ (partnerstwo Stowarzyszenia Zielony 
Szlak (Cezary Zamana), Rawa MTB, Miasto Rawa Mazowiecka), 
- cykl turniejów tenisa ziemnego – (partnerstwo Rawskie Towarzystwo Tenisa  
 Ziemnego i Miasto Rawa Mazowiecka), 
- Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym SZS –( partnerstwo Zarząd Wojewódzki  
 SZS, MLUKS Dwójka, Miasto Rawa Mazowiecka), 
- Wyścig kolarski ŻTC BIKE RACE – (partnerstwo Żyrardowskie Towarzystwo 
 Cyklistów, Urząd Marszałkowski, Miasto Rawa Mazowiecka) 
- Radosne Święto – Obchody Konstytucji 3 Maja, Bieg Flagi - (partnerstwo Starostwo Powiatowe w 
Rawie Mazowieckiej, Miasto Rawa Mazowiecka,  KS Triathlon Rawa, organizacje pozarządowe z 
Rawy Mazowieckiej), 
- Międzynarodowe Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w tenisie stołowym (partnerstwo Miasto Rawa 
Mazowiecka, MLUKS Dwójka), 
- Turniej piłki nożnej Rawa CUP 2015 (partnerstwo Miasto Rawa Mazowiecka, Stowarzyszenie 
kibiców Widzewa „Tylko Widzew”) 
 
W 2015 roku ogłoszono 18 konkursów, wsparcie finansowe uzyskało  45 podmiotów 
Uwag do przedłożonego sprawozdania nie było. 
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Rada Miasta przyjęła przedłożone   sprawozdanie poprzez aklamację. 
 
Ad 15.  Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych. 

                 Sprawozdanie zawierało okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r. 
                 W tym okresie zostało zarejestrowanych 122   umowy, z czego:  
                  - 4      w Przedszkolu Nr 1 

   - 1      w Gimnazjum Nr 1 
   - 3      w Szkole Podstawowej Nr 1  
   - 2      w Szkole Podstawowej Nr 2  
   - 3      w Szkole Podstawowej Nr 4  
   - 16    w Miejskim Domu Kultury, 
   - 19      w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
   - 4      w Muzeum Ziemi Rawskiej, 
   - 4     w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
   - 66    w Urzędzie Miasta 
    
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
 
Ad 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 
 1 stycznia 2016 do 31 marca  2016. 
 

     Sprawozdanie z wykonania uchwał zawierało okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca  2016.  r. 
     W tym okresie Rada podjęła  14  uchwał.  
     Zrealizowano  7  uchwał. W realizacji pozostaje 37 uchwał. 
     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  21 kwietnia  2016 r.  do  25 maja 2016 r.  
                 W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 36  interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne  - 4 osób, 
                     - pozyskanie pracy – 8,   
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego – 4 osób, 
                     - inne sprawy z zakresu miastami.  oznakowanie ulic, wycinka drzew  itp. - 6 

                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
                  - spotkaniu w sprawie rewitalizacji miasta, 
                  -  delegacja do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 
                  -  delegacja do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, 

                           -  spotkanie a rodzicami z Przedszkola Nr 1, 
                           - udział w Gali Sukcesu, 
                           - spotkaniu ze wspólnotą mieszkaniową,  
                           - spotkaniu z kupcami z targowiska miejskiego,  

   - kilka spotkań z przedsiębiorcami.   
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Ad 18. Interpelacje, zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  zabierając głos m poinformował radnych o 
korespondencji jak wpłynęła do Biura Rady;   
- życzenia  z okazji Dnia Samorządowca od Poseł Doroty Rutkowskiej, 
- życzenia  z okazji Dnia Samorządowca od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
 
 
Radny Leszek Jarosiński zabierając głos wspomniał o sukcesach młodzieży w sporcie. 
 
Radny Stanisław Kabziński zgłosił następujące tematy: 
- jaka jest decyzja w sprawie starego młyna przy ul. Słowackiego, obecny stan nie wpływa  
  korzystnie na teren rekreacyjny zalewu, 
- kiedy będzie zagospodarowana działka przylegająca do basenu, teren zaniedbany również wpływa  
   niekorzystnie na teren rekreacyjny zalewu, 
- rondo Królewskie na Zamkowej Woli jest do remontu, obecny stan zagraża kierowcom. 
   
 

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XVII Sesji  Rady Miasta 
              Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1400  do   1830. 
             
              Sporządziła Alicja Lasota. 
 
 

 
  

Przewodniczący Rady  
          Miasta Rawa Mazowiecka 

        Zbigniew Sienkiewicz 


