
                                                 P r o t o k o ł  

z obrad  XVIII Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu 22 czerwca  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 XVIII 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 XVII  Sesji Rady Miasta. 
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem  
    z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2015 rok. 
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
6. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka. 
7. Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto  
    Rawa Mazowiecka. 
8. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej minie komunalne. 
9. Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 

 10. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
    Rawa Mazowiecka na lata 2016–2019. 

 11. Zmiana uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi    
       wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za  2015 r. 
 13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
 14. Interpelacje, zapytania. 
 15.  Zakończenie obrad. 

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

          Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad  
          dwóch punktów w sprawie:  
           -  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego, 

  -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach    
     pomocy de minimis. 
 

          Wniosek o wprowadzenie punktu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego   
           w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
 



 Wniosek o wprowadzenie punktu w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku    
 od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w  głosowaniu  został przyjęty jednogłośnie.    
 Głosowało 15 radnych. 
 

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XVII  Sesji Rady Miasta. 
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem  
    z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2015 rok. 
5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
6. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka. 
7. Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto  
    Rawa Mazowiecka. 
8. Udzielenie pomocy finansowej  dla Powiatu Rawskiego. 
9. Zmiana uchwały w sprawie zwolnień od podatku  od nieruchomości w ramach pomocy  
    de minimis. 

 10. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej minie komunalne. 
 11.  Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 
 12.  Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

    Rawa Mazowiecka na lata 2016–2019. 
 13. Zmiana uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi    
       wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za  2015 r. 
 15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
 16. Interpelacje, zapytania. 
 17.  Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

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

Ad 4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2014. 
 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
Zgodnie z obowiązującym prawem Burmistrz Miasta przedłożył Wysokiej Radzie w ustawowym 
terminie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rawa Mazowiecka za  2015 rok.  
Wraz ze sprawozdaniem przedłożył również sprawozdania finansowe Miasta Rawa Mazowiecka  
za 1015 r.   Ponadto Państwo Radni oraz RIO otrzymaliście  informację o stanie mienia komunalnego 
sporządzoną na dzień 31.12.2015 r. br. oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka. 
Przedłożone sprawozdania były przedmiotem szczegółowej analizy ze strony Radnych Rady Miasta 
podczas obrad komisji merytorycznych Rady Miasta oraz były badane przez RIO. 



Z przedłożonego sprawozdania wynika, że w  2015 roku uzyskano  dochody budżetu miasta w 
wysokości 58.619.373 zł, tj. na poziomie 94 % planu rocznego. 
Planowane dochody bieżące wykonane zostały w 95 % planu rocznego, a dochody majątkowe  
wykonane zostały w 86 % planu rocznego. W planie dochodów majątkowych zawierają się  
głównie dochody z tytułu pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji  
drogowych oraz wniosku rawska eOświata. Ponadto w tej grupie dochodów zawierają się dochody  
ze sprzedaży mienia komunalnego, które wykonane zostały na poziomie 17 % planu. 
Pierwotna uchwała budżetowa zawierała prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości  
59.565.100 zł, natomiast w wyniku dokonanych w ciągu roku korekt plan dochodów na koniec  
roku wzrósł o 2.527.309 zł.  
 
Wydatki  budżetu miasta za  2015 roku zamknęły się kwotą 58.718.538 zł, co daje wykonanie  
planu na poziomie 93 %. 
 
Wydatki bieżące to 51.527.041 zł. i wykonane zostały w 94 % planu rocznego. 
 
Wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku to 7.191.497 zł, co stanowi 83 % kwoty planu 
rocznego. 
 

Na przestrzeni całego roku planowane wydatki budżetu miasta wzrosły w stosunku do kwoty ujętej 
w uchwale budżetowej o 2.617.309 zł.  
W  2015  roku miasto dokonało spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 
1.895.605 zł, i  zaciągnęło nowe  kredyty i pożyczki w wysokości łącznej 2.400.000 zł, przy 
planowanych w wysokości. 
 
Na dzień 31.12.2015 roku do spłaty pozostają kredyty i pożyczki na kwotę łączną 28.849.903 zł. 
Budżet miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2015 roku zamknął się faktycznym deficytem w 
wysokości   99.164,52 zł, przy planowanym 1.330.200 zł. 
 
Radny Stanisław Kabziński zabierając głos stwierdził: 
Analizując sprawozdanie z wykonania zadań budżetowych w 2015 roku stwierdzić należy, że Pan  
Burmistrz  prawidłowo realizował zadania przyjęte przez Radę  Miasta. Dla mnie szczególnie ważne  
są wydatki z budżetu  w gospodarce komunalnej  i wydatki na utrzymanie dróg miejskich.  
Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich ( remonty dróg, chodników) utrzymują się na  
niezmienionym wysokim poziomie blisko 1 miliona złotych. Wydatki na inwestycje miejskie w drogach  
to  kwota ponad 4,5  miliona złotych.  Pan Burmistrz i Rada Miasta widzą potrzebę wprowadzenia  
szeregu nowych inwestycji oczekiwanych przez naszych mieszkańców. Świadczą o tym zlecone do 
przygotowania nowe dokumentacje na modernizację dróg: ul. Lenartowicza i Gąsiorowskiego.  
Pan Burmistrz i Rada podjęli się zadań budowy dróg w osiedlach mieszkaniowych.  
Długo na to czekali mieszkańcy osiedla Tatar oraz osiedla Browarna.  
Mnie jako członka miejskiej komisji mieszkaniowej  ogromnie cieszy fakt, że Pan Burmistrz wystąpił  
do Rady Miasta z projektem budowy tak bardzo oczekiwanego przez naszych mieszkańców  budowy 
budynku socjalnego dla 50 lokatorów. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych dwóch lat oddamy 
 naszym mieszkańcom kilkadziesiąt nowych lokali. Mając na uwadze powyższe oraz inne zagadnienia 
związane z wykonanym budżetem za 2015 rok będę głosował za udzieleniem absolutorium  
Burmistrzowi Miasta. 
  
 
 
 



Radny Zbigniew Tuszyński zabierając głos stwierdził, że budżet był realizowany prawidłowo,  
- w  2015 roku uzyskano  dochody budżetu miasta w wysokości 58.619.373 zł, tj.  
na poziomie 94 % planu rocznego,  
- wydatki  budżetu miasta za  2015 roku zamknęły się kwotą 58.718.538 zł, co daje wykonanie  
planu na poziomie 93 %,  
- wydatki bieżące to 51.527.041 zł. i wykonane zostały w 94 % planu rocznego. 
- wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w 2015 roku to 7.191.497 zł, co stanowi 83 % kwoty 
planu rocznego. 
Dodał jednocześnie, ze zabrakło realizacji postulatów klubów .  
W tym budżecie można było zrealizować niektóre postulaty klubu „ Gospodarność” czy klubu 
 „Skuteczność” gdzie ich członkowie wnioskowali o budowę i przebudowę niektórych dróg  w mieście. 
Nie znalazły one jednak odzwierciedlenia w budżecie 2015 roku. 
 
Radny Leszek Jarosiński zabierając głos, stwierdził, że budżet 2015  zawierał wiele wykonanych  
inwestycji w zakresie oświaty min. nowa ekopracowania w Szkole Podstawowej Nr 4 czy nowa  
pracownia historyczna w szkole Podstawowej nr 1.  
Burmistrz Miasta jak i Rada Miasta  widzą potrzebę i dbają o Oświatę w mieście.  
Świadczy o tym  45% wydatków przeznaczonych na oświatę. Podnoszona jakość placówek oświatowych 
wpływa na komfort pracy nauczycieli oraz wpływa na poziom  nauczania.  
O wysokim  poziomie  nauczania świadczą wyniki uczniów w olimpiadach szkolnych, międzyszkolnych 
 czy wojewódzkich. Drugie miejsce w województwie  Gimnazjum Nr 2 jest tego przykładem. 
Od 2014 roku każdego roku wzrastają wydatki  na utrzymanie sportu w mieście, co przekłada się 
na osiągane w tym zakresie wyniki. 
 
Opinia Komisji Budżetu przedstawił  Michał Glicner przewodniczący komisji. 
Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 rok. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały  Nr III/123/2016  
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 maja  2016 roku  
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2015 rok.  
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa  
Mazowiecka z  wykonania budżetu Miasta za 2015 rok, z uwaga zawartą w uzasadnieniu.   
Uchwała w załączeniu  protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew  Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2015 r. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz 
sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2015 w głosowaniu jawnym  
została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.   
 
Ad 5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Pan Jacek Wieteska  Przewodniczący   Komisji Rewizyjnej  przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej 
z  wykonania budżetu Miasta. 
 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka przygotowanie do procedury absolutoryjnej 
przeprowadziła podczas trzech posiedzeń.  
 



Pierwsze z nich odbyło się 18 maja 2016 roku. 
 Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca.  
Celem spotkania było wydanie opinii o wykonaniu budżetu miasta Rawa Mazowiecka za 2015 rok. 
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z, i poddała ocenie następujące  informację: 
 - sprawozdaniem Burmistrza w sprawie wykonania dochodów Miasta Rawa Mazowiecka. 
- sprawozdaniem Burmistrza w sprawie wykonania wydatków Miasta Rawa Mazowiecka. 
- pozostałych informacji w sprawie wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 
31.12.2015. 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół oznaczony   
NR 3/2016 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
Drugie posiedzenie odbyło się 24 maja 2016 roku . 
Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca. 
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z:  
- informacja o umorzeniach i odroczeniach w podatkach od nieruchomości, 
- informacja o umorzeniach, odroczeniach i zaległościach w podatku od środków transportowych, 
- informacja w sprawie decyzji w zakresie podatków pobieranych przez U. S. w Rawie Mazowieckiej  
  a stanowiących dochód Miasta Rawa Mazowiecka, 
- informacja na temat dofinansowania organizacji i związków nie będących jednostkami  
  sektora finansów publicznych w 2015 roku. 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół oznaczony 
NR 4/2016 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
Trzecie posiedzenie  odbyło się 1 czerwca 2016 roku. 
 Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego  zastępca.  
Podczas tego posiedzenia Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Jacek Wieteska zapoznał członków 
Komisji z treścią uchwały Nr III/123/ 2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka z wykonania budżetu za 2015.   
Następnie zwrócił się z pytaniem czy w związku z poprzednimi posiedzeniami  komisji z dnia 
18 i 24  maja 2016 r. w sprawie   badania dochodów  i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, 
sprawozdań finansowych oraz informacji przedstawionych przez Skarbnik Miasta są zapytania  lub 
uwagi. 
Członkowie Komisji stwierdzili,  że nie wnoszą żadnych uwag ani pytań. 
Następnie  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Jacek Wieteska  przedstawił Komisji wniosek o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka i przeprowadził głosowanie. 
 
Komisja w jawnym głosowaniu jednogłośnie stwierdziła, że w wyniku badania dochodów  i 

wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, sprawozdań finansowych oraz pozostałych 

informacji określonych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,  stawia wniosek o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2015. 
 
  
 Jednocześnie Komisja skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej  wniosek o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2015. 
  
Powyższe dokumenty dostępne są w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
Niniejszym w imieniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka zwracam się do 
Przewodniczącego  Rady Miasta Rawa Mazowiecka o poddanie pod głosowanie wniosku o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2015. 



Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   przedstawił treść uchwały  Nr III/166/2016  
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 czerwca  2016 roku 
w sprawie opinii dotyczącej  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka  w sprawie 
absolutorium za rok 2015.   
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka  w sprawie absolutorium za 2015 rok.  
 
Komisje Rady Miasta kolejno przedstawiali opinie. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

 Komisja  Budżetu w głosowaniu jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta  absolutorium za 2015 r. 
 
Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 

 Komisja  Komunalna w głosowaniu jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta  absolutorium za 2015 r. 
 
Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła Barbara Grzywaczewska – 

przewodnicząca komisji. 

 Komisja  Prawa i Porządku Publicznego  w głosowaniu jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta  
absolutorium za 2015 r. 
 
Opinię Komisji Oświaty  przedstawił Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 

 Komisja Oświaty w głosowaniu jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta  absolutorium za 2015 r. 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2015 rok. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2015 rok w głosowaniu  jawnym 
została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal podziękował radnym za udzielone absolutorium,  dodał, że  
będzie starał się aby budżet 2016 był wykonany zgodnie z założeniami uchwały budżetowej  
i planu inwestycyjnego.  
 
Ad 6. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta  

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

 

Zgodnie z przepisem art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach uchylającym dotychczasowe akty prawa miejscowego, wydane na 
podstawie ustawy o czystości i porządku w gminie (przed tą nowelizacją - w tym regulamin 
utrzymania czystości i porządku), obowiązujące dotychczas uchwały tracą moc z dniem 18 lipca 
2016r. (po upływie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej nowelizacji). 
 
 
 



 Mając na względzie fakt, iż dotychczasowa uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXV/198/13 
 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  
 Miasta Rawa Mazowiecka utraci moc, w przytoczonym wyżej terminie, zachodzi konieczność 
 przyjęcia    nowej uchwały, regulującej kwestię czystości i porządku na terenie Miasta Rawa 
Mazowiecka. 
 
Opinię Komisji  Komunalnej  przedstawił  Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 
Komisja Komunalna  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.    
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta 
Rawa Mazowiecka. 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 7. Ustalenie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  

Gminy Miasto Rawa Mazowiecka. 
 
Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziały Gospodarki Komunalnej. 
 Powiedziała m.in 
Obowiązująca uchwała Nr XLII/386/2002 Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy podjęta została w 2002 r. 
oraz w niewielkim zakresie zmieniona Uchwałą Nr XXIII/203/08 w 2008 r.  
W okresie od wejścia w życie ww. uchwały do chwili obecnej ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.o 
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego była kilka 
razy zmieniana.  
Wobec zaistniałych zmian zachodzi konieczność dostosowania przedmiotowej uchwały do 
obowiązujących przepisów prawa.  
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. 
     
Radny Sławomir Stefaniak zgłosił wniosek w sprawie wykreślenia paragrafu 5 który brzmi „ 
Pierwszeństwo w ubieganiu się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkaniowego przeznaczonego 
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy przysługuje  nauczycielowi i lekarzowi”.  
 
Komisja Budżetu zgłosiła wniosek o wykreślenie z paragrafu  7  zapisu w nawiasie „( za zgodą 
najemcy)”. 
Wnioski zostały przyjęte przez aklamację. 
 
Opinię Komisji  Komunalnej  przedstawił  Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 
Komisja Komunalna  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka. 
 

Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

                    Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  
Miasto Rawa Mazowiecka. 



 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 8. Udzielenie pomocy finansowej  dla Powiatu Rawskiego. 
 

                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                      Powiedziała m.in.   
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Radę  Miasta na udzielenie pomocy finansowej  
dla Powiatu Rawskiego poprzez dofinansowanie z budżetu Miasta  kosztów budowy fragmentu  
ul. Opoczyńskiej w  Rawie Mazowieckiej.  
Miasto Rawa Mazowiecka udzieli pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w formie dotacji  
celowej w kwocie 172.271 zł  z przeznaczeniem tych  środków  na wkład partnerski Miasta  
Rawa Mazowiecka w realizowanym przez Powiat Rawski  zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi 
powiatowej nr 4134E - ul. Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 1+240 do 
km 1+483,36 , w ramach poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez  
budowę, przebudowę i remont dróg w Powiecie Rawskim – etap II.”  
 
Radny Stanisław Kabziński zwrócił uwagę aby budowana droga – przedłużenie ulicy Opoczyńskiej 
nie była tak wykonana jak ulica Targowa  czy ulica Opoczyńska. 
Wykonanie dotychczasowych ulic jest złe i źle projektowane. 
 
Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos wyraził swoje zadowolenie z budowy dalszego ciągu ulicy 
Opoczyńskiej – do ulicy Aleksandrówka. Powstanie nowa droga bardzo potrzebna dla miasta. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zabierając głos zwrócił się z pytaniem do 
Burmistrza Miasta w sprawie budowy ronda w ulicy Aleksandrówka – połączenie z nowobudowaną 
ulicą Opoczyńską. Kiedy jest planowana budowa  ronda. 
Obecnie projektowane skrzyżowanie ulicy Opoczyńskiej z ulica Aleksandrówka  będzie niebezpieczne  
dla użytkowników. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając wyjaśniał, że po rozmowie z Panią Marszałek  
Województwa Łódzkiego budowa ronda w ulicy Zamkowa Wola będzie projektowane  po zakończeniu 
inwestycji ulicy Opoczyńskiej.  
Prawdopodobnie w 2017 roku. Przewidywany koszt budowy ronda to kwota 2 mln. zł. 
Finansowane będzie z budżetów trzech samorządów, Urząd Marszałkowski, Powiat Rawski  
oraz Miasto Rawa Mazowiecka.  
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowana uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Rawskiego. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  w     
sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu Rawskiego. 
 
Uwag do treści uchwały nie było.   
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 



 

Ad 9. Zmiana uchwały w sprawie zwolnień od podatku  od nieruchomości w ramach pomocy  

de minimis. 
 

                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.   
Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały z sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2016 roku w zakresie 
zwolnień z podatku od nieruchomości. Drobna korekta wcześniej podjętej uchwały  poprzez dodanie 
do załączników Nr 1 i 2 zapisów dotyczących wyłączenia ze zwolnieni z podatku nieruchomości 
objętych sekcją I tj. działalności związanej z  zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. 
 

                    Opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  w sprawie  
                  zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku  od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 

 
Uwag do treści uchwały nie było.   
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 

  Ad 10. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej minie komunalne. 

 

   Temat referowała Pani Magda Bernacik po. Naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami. 

   Powiedziała m.i. 
 
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, położonej w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka przy ul. 
Solidarności, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1344/11 o pow. 0,1848 ha - na rzecz Skarbu 
Państwa, z przeznaczeniem na potrzeby Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Łodzi.  
KRUS OR w Łodzi wystąpiła w dniu 24 lutego 2016 r. z wnioskiem o przedstawienie propozycji 
pozyskania na terenie Rawy Mazowieckiej budynku, lokalu lub terenu pod budowę na potrzeby 
Placówki Terenowej.  
Miasto Rawa Mazowiecka zaoferowało ww. nieruchomość, która zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej. 
Gmina Miasto Rawa Mazowiecka nabyła własność przedmiotowej nieruchomości (stary nr ewid. 
działki 517) z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Skierniewickiego znak: G.IV.7228-
2886/91 z dnia 6 czerwca 1991 r.  
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 zbywania nieruchomości miejskich, których wartość przekracza 50 000 zł wymagana  
jest zgoda Rady Miasta, wyrażona w formie uchwały.  
Sprzedaż działki nr ewid. 1344/11 jest zwolniona z obowiązku zbycia w drodze przetargu zgodnie 
z art. 37 ust. 2 pkt 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdyż sprzedaż ma nastąpić na rzecz 
Skarbu Państwa z przeznaczeniem na potrzeby Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.  
 

 

 

 

 



 

W dyskusji głos zabierali: 
 
Radny Piotr Irla zabierając głos omawiał historię – zbycia działki przy ulicy Solidarności. 
Działania Burmistrza Miasta w sprawie zbycia tej działki po rozstrzygniętym przetargu  dla Firmy 
DINO za kwotę 680 tys zł i nie podpisania końcowej umowy naraża miasto na koszty związane z 
odszkodowaniem. 
Obecne działania Burmistrza w zakresie zmiany planu zagospodarowania tej działki to działania  
które prowadzą do obniżenia wartości tej działki.  
Według informacji w uzasadnieniu uchwały KRUS wystapił do Burmistrza w sprawie  zakupu działki 
w miesiącu lutym 2016, o  zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tej działki Burmistrz 
wystąpił do Rady Miasta w miesiącu kwietniu. Można domniemywać, że działania prowadzone przez 
Burmistrza prowadza do obniżenia wartości tej działki i to są  działania pod  konkretnego inwestora w 
tym przypadku KRUS. 
Radny Piotr Irla wyraził swoje niezadowolenie ze sposobu informowania radnych przez Burmistrza 
Miasta  o podejmowanych działanich w sprawie działki przy ulicy Solidarności. 
Radny Piotr Irla apelował do Rady Miasta aby nie podejmować uchwały o sprzedaży tej działki do 
chwili zakończenia spraw z Firma DINO. 
 

Radny Stanisław Kabziński zabierając głos wyraził swoje odmienne zdanie w stosunku do 
przedmówcy Piotra Irly. 
Zdaniem radnego sprzedaż działki  dla KRUS to same korzyści dla naszego miasta. Powstanie w 
mieście  państwowego przedsiębiorstwa to rozwój miasta. 
Podjęcie przedłożonej uchwały w sprawie sprzedaży działki przy ulicy Solidarności jest zasadne. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając wyjaśniał. 
Rada Miasta jest informowana na bieżąco o kierunkach, zamierzeniach i działaniach Burmistrza na  
każdej sesji. W sprawie działki przy ulicy Solidarności to mieszkańcy zdecydowali, że nie chcą sieci 
kolejnych sklepów, stąd decyzja w sprawie wycofania się ze sprzedaży tej działki dla Firmy DINO. 
Oferta  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi jest ofertą 
korzystną dla naszego miasta, natomiast cena za jaką ta działka będzie sprzedana to pokaże operat 
szacunkowy, który zostanie zlecony do wykonania.   
Powstanie KRUS to korzyści dla mieszkańców osiedla poprzez całodobowy duży parking a dla miasta 
to podatek od powierzchni około 800 m 2 oraz dodatkowe miejsca pracy. 
Skarb Państwa do dobry kupiec. 
 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos wyraził swój sprzeciw dla sprzedaży działki przy ulicy 
Solidarności dla KRUS.  Teren ten powinien być przeznaczony na potrzeby mieszkańców osiedla np. 
parking, plac zabaw. Powstanie KRUS spowoduje jeszcze większe  zagęszczenie na tym osiedlu. 
Budowa nowych budynków mieszkalnych RTBS-u  spowodowała duże utrudnienia dla mieszkańców.  
 

Radny Michał Glicner zabierając głos również  wyraził swój sprzeciw dla sprzedaży działki przy 
ulicy Solidarności dla KRUS. Uzasadniając swoją decyzję wyjaśniał, że jest to wbrew woli 
mieszkańców, tego typu instytucje jak KRUS nie będą wspierać mieszkańców tego osiedla, taka 
instytucja powinna powstać w centrum miasta lub na obrzeżach. 
Działania Burmistrza poprzez zmianę planu zagospodarowania przestrzennego tej działki  prowadzą  
do celu pod konkretnego inwestora. Brak w tych działaniach ekonomii. 
Sieć sklepów DINO to Polska firma której uniemożliwiliśmy powstanie na osiedlu. Na tym osiedlu 
powinien powstać kolejny sklep spożywczy bo jest potrzebny z uwagi na nowo powstały 9-cio 
piętrowy blok RTBS-u. 



 

Radny Zbigniew Tuszyński zabierając głos apelował aby miasto wskazało inne tereny inwestycyjne 
dla KRUS m.in. przy ulicy Kolejowej. 
 

Marek Pastusiak Zastępca Burmistrza Miasta zabierając głos wyjaśniał że: 
-  wartość działki przy ulicy Solidarności zostanie określona podczas operatu szacunkowego 
wykonanego przez biegłego. Jaka będzie zaproponowana kwota za działkę przez KRUS na obecna 
chwilę nie jest znana. Być może będzie to kwota zbliżona do kwoty przetargu dla Firmy DINO. 
- działania Burmistrza Miasta nie prowadzą do celowego obniżenia wartości działki, insynuacje 
radnych są bezpodstawne. Działania Burmistrza do maja 2016 roku miały w tej sprawie zupełnie inny 
charakter. Pismo KRUS o możliwości zakupu tej działki zmieniły kierunek działania Burmistrza. 
 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając ponownie głos apelował aby nie zagęszczać zabudowy  
na osiedlu Solidarności a mieszkańcom dać godnie żyć. 
 

Radny Michał Glicner zabierając ponownie głos wyjaśniał, że budowa budynku KRUS jest wbrew 
woli mieszkańcom, tego typu inwestycja nie przyniesie żadnych korzyści dla mieszkańców lecz same 
utrudnienia. Ta instytucja służy dla rolników gminy a nie dla mieszkańców osiedla. 
 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając wyjaśniał. 
Były organizowane spotkania z mieszkańcami osiedla Solidarności. To mieszkańcy i przedsiębiorcy z 
tego rejonu nie  chcieli marketu DINO. Wyrazili swoja wolę w formie pisemnego protestu. 
Na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami osiedla Solidarności nie było sprzeciwu dla powstania KRUSU. 
 
Opinię Komisji  Komunalnej  przedstawił  Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 
Komisja Komunalna  zaopiniowała pozytywnie – większością głosów  projekt uchwały w sprawie  
wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej minie komunalne przy ulicy Solidarności. 
Głosowało 4 radnych,  za – 3, przeciw -1. 
 

Opinię Komisji  Budżetu  przedstawił  Michał Glicner– przewodniczący komisji. 
Komisja Budzetu  zaopiniowała pozytywnie – większością głosów  projekt uchwały w sprawie wyrażenia  
zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej minie komunalne przy ulicy Solidarności.  
Głosowało 4 radnych,  za – 3, przeciw -1. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  w sprawie wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej minie komunalne przy  
ulicy Solidarności. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 7, przeciw – 6,  
Wstrzymujących – 2.  
 
 
 
 
 



   Ad 11.  Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 
 

                    Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.    
Przedłożony  projekt zmiany budżetu Miasta na 2016 rok obejmuje zmiany w planie dochodów i 
planie  wydatków w następujących działach: 

2/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

- wprowadza się do planu dochodów dotację z WFOŚiGW w Łodzi w § 2460 w wysokości 15.400 zł  
przekazaną na refundację wydatków poniesionych na realizację programu edukacji  ekologicznej w 
Szkole Podstawowej Nr 2, program był realizowany w roku szkolnym 2015/2016. 

- w § 097 zwiększa się o kwotę 200.000 zł wysokość planowanych dochodów  do uzyskania  
z innych gmin ościennych z tytułu zwrotu kosztów pobytu ich dzieci  w przedszkolach prowadzonych 
przez nasze miasto jak również w przedszkolach prywatnych na terenie naszego miasta. 

II. Zmiany w planie wydatków: 

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

-  zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wysokość planowanych wydatków na budowę nawierzchni  
w ul. Tuwima w Rawie Mazowieckiej. W związku z rozstrzygniętym przetargiem 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 o kwotę jw.  i przeznaczenie tych środków na inne cele.  
Zmniejszenie planowanych wydatków na wkład miasta na budowę przez Powiat Rawski ul. 
Opoczyńskiej do wysokości 172.271 zł. 
Wprowadzenie do planu wydatków dofinansowanie z budżetu Miasta do 50 % kosztów wymiany 
chodnika w ul. Tomaszowskiej. Dofinansowanie z budżetu Miasta nie więcej niż 50.000 zł. 
2/ Dział 700 – zmniejsza się o kwotę 51.771 zł. Wysokość wydatków na zakupy gruntów w zasoby 
komunalne. 
3/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 5.400 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 
4/ Dział 754 – przenosi się z rozdziału 75410 – komendy wojewódzkie PSP kwotę 20.000 zł do 
rozdziału 75411 – komendy powiatowe PSP, jako planowane środki na  dofinansowanie kosztów 
zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej. 
5/ Dział 801  – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany w planowanych wydatkach bieżących w 
następujących rozdziałach: 
- rozdziały  80101 – na wniosek Dyrektora SP Nr 2 zwiększa się planowane wydatki w tej placówce w 
wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem tej kwoty na zakup nowego sprzętu informatycznego do 
pracowni informatycznej tej szkoły. Obecnie użytkowana pracownia obejmuje 24 stanowiska dla 
uczniów oraz 1 dla nauczyciela komputerów zakupionych w latach 2005/2007.Komputery te były już 
wielokrotnie naprawiane i wymieniano w nich części. Dalsze ich użytkowanie w procesie 
dydaktycznym jest niezasadne ekonomicznie. 
 

- rozdział 80104- zwiększa się o kwotę 500.000 zł planowane wydatki na pokrycie kosztów 
przekazania dotacji dla niepublicznych  przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie 
naszego miasta. Aktualnie w naszym mieście funkcjonuje już 5 takich placówek.  
6/ Dział 900 – Gospodarka komunalna, rozdział 90095 – pozostała działalność. 
Wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków majątkowych w tym dziale: 



1. Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 150kW  na dachu i elewacji budynku lodowiska i  krytej 
pływalni w Rawie Mazowieckiej. 
Plan – 0  
Zwiększenie – 220.000,00 zł 
Plan po zmianach – 220.000,00 zł 
Instalacja składa się z  418 paneli fotowoltaicznych na dachu lodowiska i pływalni oraz 36 paneli na 
elewacji lodowiska i 176 lameli fotowoltaicznych. Wyprodukowana z instalacji energia 
wykorzystywana będzie na potrzeby własne kompleksu pływalni i lodowiska. 
Przewidywany koszt całej instalacji – 1.000.000 zł. Na sfinansowanie inwestycji Miasto złoży   
w WFOŚiGW w Łodzi wniosek o dotację w wysokości 80% kosztów zadania. Jednym z warunków 
ubiegania się o dotację  jest zapewnienie w budżecie Miasta udziału własnego w wysokości 20% 
kosztów inwestycji. Kwota 220.000 zł uwzględnia zatem udział własny oraz koszty opracowania 
dokumentacji technicznej, audytu energetycznego  i innych dokumentów specjalistycznych 
niezbędnych przy aplikacji. 
Zwiększa się o 100.000 zł planowane wydatki na przygotowanie dokumentów związanych z 
rewitalizacją miasta Rawa Mazowiecka. 
W projekcie niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę  450.000 zł  wysokość planowanych przychodów 
budżetu miasta  z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
W wyniku dokonanej zmiany zgodnie z projektem różnica między planowanymi dochodami i 
planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.201.500 zł, który 
zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
 
W dyskusji głos zabierali: 
 

Jacek Malczewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta zabierając głos odniósł się autopoprawki do 
budżetu o wprowadzenie do planu wydatków dofinansowanie z budżetu Miasta do 50 % kosztów 
wymiany chodnika w ul. Tomaszowskiej. Dofinansowanie z budżetu Miasta nie więcej niż 50.000 zł. 
Zdaniem radnego ta inwestycja to zadanie Powiatu Rawskiego, wątpliwości budzi fakt, że to miasto 
wychodzi z inicjatywą do Starosty Rawskiego a nie odwrotnie. Zdaniem radnego chodnik wymaga 
remontu-naprawy lecz to nie Niasto winno prowadzić tę inwestycję.  
 

Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta wyraził swój sprzeciw wobec proponowanej 
autopoprawki do budżetu w zakresie wprowadzenie do planu wydatków dofinansowanie z budżetu 
Miasta do 50 % kosztów wymiany chodnika w ul. Tomaszowskiej. Dofinansowanie z budżetu Miasta 
nie więcej niż 50.000 zł. 
Chodzik w ulicy Tomaszowskiej to zadanie Starostwa Powiatowego. Wychodzenie z inicjatywą do 
Starosty Rawskiego i partycypacja w kosztach to pomyłka. Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej to 
mieszkańcy także Powiatu Rawskiego i to zadanie winien wykonać Starosta. W mieście jest wiele 
inwestycji które należy wykonać m.in.chodnik w ulicy Mazowieckiej, chodnik w ulicy Kilińskiego  
czy chodnik w ulicy Jeżowskiej. 
Rada Miasta winna wykonać najpierw swoje ustawowe zadania i inwestycje. 
 
Radny Rafał Miszczak  zabierając głos wyraził również swój sprzeciw wobec proponowanej 
autopoprawki do budżetu w zakresie wprowadzenie do planu wydatków dofinansowanie z budżetu 
Miasta do 50 % kosztów wymiany chodnika w ul. Tomaszowskiej. Dofinansowanie z budżetu  
Miasta nie więcej niż 50.000 zł. 
 



Radny Jacek Wieteska zabierając głos uważa, że przekazanie z budżetu Miasta do 50% kosztów 
wymiany chodnika w ul. Tomaszowskiej,  nie więcej niż 50.000 zł. To motywacja starosty Rawskiego 
do działania a to nie jest zadanie Rady Miasta. 
 

Radna Grażyna Dębska zabierając głos zwróciła się do Burmistrza Miasta z zapytaniem, czy były 
prowadzone rozmowy ze Starostą Rawskim w sprawie wymiany chodnika w ulicy Tomaszowskiej 
oraz sposobie finansowania. 
Radna dodała, że wymiana chodnika jest konieczna, obecny stan jest fatalny a samorządu winny ze 
sobą współpracować dla dobra mieszkańców miasta. 
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak zabierając głos wyjaśniał, że w sprawie inwestycji – naprawa 
chodnika w ulicy Tomaszowskiej były prowadzone rozmowy ze Starostą. Dodał, że do rozmowy 
doszło na skutek interwencji mieszkańców ulicy Tomaszowskiej u Burmistrza Miasta. Chodnik w 
ulicy Tomaszowskiej jest w bardzo złym stanie, mieści się w ciągu gdzie mieszkańcy uczęszczają  
na cmentarz. W interesie Burmistrza dla dobra mieszkańców była podjęta inicjatywa i motywacja 
Starosty Rawskiego w celu remontu chodnika.   
 

Radny Stanisław Kabziński zwrócił uwagę czy nie należałoby naprawić parking przy w ulicy 
Tomaszowskiej przy Zarządzie Dróg, też wymaga remontu. 
 

Radna Barbara Grzywaczewska zabierając głos apelowała aby wyremontować cały chodnik w 
ulicy Tomaszowskiej od Policji do ulicy Przemysłowej. 
 

Radny Andrzej Antosik zabierając głos wyjaśniał, że ulica Tomaszowska jest po zakończonej 
inwestycji wodno-kanalizacyjnej i nie ma formalnych przeszkód aby ten chodnik wyremontować. 
Dalsza część chodnika w ulicy Tomaszowskiej od cmentarza do Przemysłowej wymaga wybudowania 
kanalizacji deszczowej. 
 

Radny piotr Irla zabierając głos zwrócił uwagę na fakt, że dla dobra mieszkańców niektóre 
inwestycje powinny być  realizowane w ramach współpracy samorządów lokalnych. 
 

Radny Zbigniew Tuszyński zgłosił wniosek o remont chodnika w ulicy Polnej ( od Zwolińskiego do 
Konstytucji). 
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. 
                

Uwag do treści uchwały nie było.   
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 
   Ad  12.  Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia 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  
w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów budżetu miasta.  
W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w dniu 22 czerwca, do planu przychodów  budżetu na 
2016 rok wprowadza się zwiększenie o kwotę 450.000 zł wolnych środków, o których mowa w art.217 
ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.  
Aktualnie kwota przychodów z wolnych środków wynosi 980.000 zl, a przychody ogółem to 
3.951.500 zł. Deficyt budżetu po zmianie w niniejszej uchwale wynosi 2.201.500 zł. 
W wykazie  przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się zmiany w wysokości planowanych nakładów 
na  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 2.500.000 zł. Limit zobowiązań ustala się w wysokości 5.000.000 zł. Zmniejszenie o 
1.000.000 zł wysokości planowanych nakładów na to zadanie oraz wysokość limitu zobowiązań 
wynika z rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy tego zadania i ustaleniem planowanych 
nakładów zgodnie z wartością zamówienia po przetargu. 

W związku z planowanym zakupem przez Miasto od Firmy LOGIS działki położonej w obrębie 2 
Miasta Rawa Mazowiecka przy ul.Mszczonowskiej, z płatnością za zakup działki w ratach wprowadza 
się do przedsięwzięć tytuł: „Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne „  z kwotami: rok 2016 – 
440.229 zł, rok 2017 – 300.000 zł. Limit zobowiązań w wysokości 740.229 zł. 

Dokonano również urealnienia dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu Miasta w latach 
2017-2029  poprzez zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 7.000.000 zł z tytułu wpływu do 
budżetu Miasta środków z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych 500 +.  

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  
Rawa Mazowiecka na lata 2016–2019. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 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. Zmiana uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi    

  Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 
 

                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.   
Projekt  uchwały dotyczy zmiany w zakresie zapisu § 2 uchwały z sesji Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta zakupu  
samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem, dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.  
 
 
 



Z informacji przekazanych przez Komendanta PSP w Rawie Mazowieckiej, po konsultacji 
z Komendą Wojewódzką PSP w Łodzi wynika, że umowę w sprawie dofinansowania podpisze z 
Miastem Rawa Mazowiecka Komendant Powiatowy PSP w Rawie Mazowieckiej, a nie Komendant 
Wojewódzki PSP w Łodzi. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

   Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę uchwały w sprawie przekazania środków  
   finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

  
                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
   w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi    
   wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

 
Uwag do treści uchwały nie było.   
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 

  Ad 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za  2015 r. 

Sprawozdanie przedstawił Jacek Wieteska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy na rok 2015 przyjętym przez Radę Miasta 
Rawa Mazowiecka a rozszerzonego za zgodą Rady Miasta o kontrolę inwestycji, na które Urząd 
Marszałkowski zażądał zwrotu dotacji. 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń w trakcie których, członkowie komisji 
kontrolowali gospodarkę finansową Urzędu Miasta oraz jednostek podległych Urzędowi Miasta. 

Kontrole dotyczyły: 

1. Wydatków Straży Miejskiej. 
2. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2014. 
3. Analiza opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
4. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 
5. Wydatki za rok 2014 w Szkole Podstawowej nr 2. 
6. Wydatki w Żłobku Miejskim. 
7. Praca Komisji Przetargowej. Przetarg dotyczący działki przy ul. Solidarności . 
8. Analiza ekonomiczna zasadności wymiany oświetlenia ulicznego. 
9. Wydział RGPiIE oraz Wydział Gospodarki Komunalnej gdzie tematem był Zwrot Dotacji. 

   Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez poszczególne jednostki     
   środków finansowych. 
   Gospodarkę finansową jednostek i wydziałów sprawdzono pod względem legalności, celowości i    
   gospodarności. Wszystkie kontrole zostały wykonane na podstawie pisemnego upoważnienia     
   Przewodniczącej Rady Miasta. 
 
  Komisja stwierdza, że gospodarka finansowa kontrolowanych jednostek prowadzona była prawidłowo.       
 Wniosków pokontrolnych Komisja nie sformułowała. 



     Ad  15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
 

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od  26 maja 2016 r.  do  22 czerwca  2016 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało  22  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 kupcami z targowiska miejskiego,  
  

   - kilka spotkań z przedsiębiorcami. 
 
 

     Ad 16. Interpelacje, zapytania. 

 

   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił Radzie następujące tematy: 
- treść pisma  grupy radnych w sprawie ustanowienia tytułu ODDANY sprawie., 
- treść ;pisma Starosty Rawskiego w sprawie sytuacji Szpitala Św. Ducha. 
 
Barbara Grzywaczewska Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła 
wniosek komisji   w sprawie postawienia tablicy upamiętniającej „Żołnierzy Wyklętych”. 
 
 

           W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XVIII Sesji  Rady Miasta 
            Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
            Sesja trwała od godz. 1400  do   1900. 
             
             Sporządziła Alicja Lasota. 
 
 
 

 
  

Przewodniczący Rady  
          Miasta Rawa Mazowiecka 

        Zbigniew Sienkiewicz 
 

 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


