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                                               P r o t o k o ł 

                        z obrad XX  Sesji VII kadencji Rady Miasta 

                       Rawa Mazowiecka w dniu 28 września 2016r. 

 
 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury.  
Uczestniczyło 15 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal, Zastępca Burmistrza Miasta Marek 
Pastusiak, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy  
jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. 
  
Obrady XX  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 XIX Sesji Rady Miasta. 
4. Zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Rawa Mazowiecka. 
5. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego  powierzenia przez  
    Miasto Rawa Mazowiecka zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
     i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 
7. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rawskiego. 
8. Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto  
    Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz   
    warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
10. Interpelacje, zapytania. 
11. 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  
          jednego punktu w sprawie:  

 zatwierdzenia projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi   
 Priorytetowej Włączenie Społeczne , Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem   
 lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania XI.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego  
 Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt: „Rozwój usług wspierania  
 rodziny na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka” 

 
Wniosek o wprowadzenie punktu w sprawie „ zatwierdzenia projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie Społeczne , Działania IX.2 Usługi 
na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania XI.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 pt: „Rozwój usług wspierania rodziny na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka” 

         w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
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         Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił porządek obrad po 
          naniesionym wniosku: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta. 
4. Zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Rawa Mazowiecka. 
5. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego  powierzenia przez  
    Miasto Rawa Mazowiecka zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
     i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 
7. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rawskiego. 
8. Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto  
    Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz   
    warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
9. Zatwierdzenie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi    
    Priorytetowej Włączenie Społeczne , Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem   
    lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania XI.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego   
    Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt: „Rozwój usług  
    wspierania rodziny na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka”. 
 

                      Uwag do porządku obrad nie było. 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Protokół z obrad XIX Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 4. Zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Rawa Mazowiecka. 

 
   Temat referował Pan Sebastian Gromek-Prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja. 

   Powiedział m.in. 

Pismem znak RŚVI7320.33.2016 MP sygnowanym datą 9 sierpnia 2016 r.  Marszałek Województwa 
Łódzkiego wystąpił do Rady Miasta w Rawie Mazowieckiej o zaopiniowanie propozycji planu 
aglomeracji Rawa Mazowiecka (w związku z wystąpieniem Burmistrza Rawa Mazowiecka  
z wnioskiem o zmianę obszaru i granic aglomeracji Rawa Mazowiecka). Wprowadzone zmiany 
planu aglomeracji zostały uzasadnione potrzebą dostosowania aglomeracji do aktualnych planów 
Gminy dotyczących rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Obecna zmiana dotyczy 
korekty granic i równoważnej liczby mieszkańców (RLM) obejmującej część obszarów miasta Rawa 
Mazowiecka i gminy Rawa Mazowiecka. Zmiana dotyczy przede wszystkim wyłączenia  
z Aglomeracji tych terenów wsi Konopnica i Żydomice oraz peryferyjnych obszarów Rawa 
Mazowiecka, gdzie brak uzasadnienia ekonomicznego do budowy sieci kanalizacyjnej m.in.  
ze względu na rozproszoną zabudowę i zbyt małą liczbę mieszkańców. 
Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469  
z późn. zm.) sejmik województwa wyznacza aglomerację w drodze uchwały, po uzgodnieniu  
z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym dyrektorem ochrony 
środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, w tym również opinii gminy Miasta 
Rawa Mazowiecka wyrażonej w formie uchwały jej organu stanowiącego. 
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Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji planu 
aglomeracji Rawa Mazowiecka. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Rawa Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 5. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia przez  

Miasto Rawa Mazowiecka zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

 
   Temat referował Pan Sebastian Gromek-Prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja. 

   Powiedział m.in. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 139), zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2) tej ustawy, w razie wspólnego wykonywania przez gminy zadania,  
o którym mowa w ust. 1, określone w ustawie prawa i obowiązki organów gminy wykonują 
odpowiednio właściwe organy gminy wskazanej w porozumieniu międzygminnym. 
Zawarcie porozumienia międzygminnego między Gminą Rawa Mazowiecka a Miastem Rawa 
Mazowiecka uzasadnione jest faktem, że infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna na obszarze obu 
gmin stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system. Ponadto, na obszarze gmin obowiązują 
zróżnicowane taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, co utrudnia poprawne 
rozliczanie odbiorców usług na dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. 
Zawarcie porozumienia, dzięki uporządkowaniu procedur przyłączania do sieci oraz planowania jej 
rozbudowy spowoduje, że rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej będzie 
prostsza i łatwiejsza w planowaniu, co bezpośrednio przełoży się na podniesienie komfortu życia 
mieszkańców na obszarze obu gmin. 
 
Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego powierzenia przez Miasto Rawa Mazowiecka zadania w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego  powierzenia przez Miasto Rawa 
Mazowiecka zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
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Ad 6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 

 

                     Temat referowała Pani 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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
- wprowadza się do planu dochodów dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 45.000 zł pozyskaną 
przez miasto na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej rewaloryzacji Paku 
Miejskiego planowanej w ramach rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka.  
II. Zmiany w planie wydatków obejmują: 

1/ Dział 600 – Transport i łączność 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 
1. Budowa nawierzchni bitumicznych w ulicach Konopnickiej i Żmichowskiej w Rawie 
Mazowieckiej 
Plan – 250.000,00 zł 
Zmniejszenie – 80.000,00 zł 
Plan po zmianach – 170.000,00 zł 
W ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego złożono jedną ofertę. Cena oferty firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki (wartość oferty- 127.396,88 zł brutto) 
przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia kwotę 126.309,44zł brutto. Zamawiający  był skłonny do zwiększenia kwoty na 
realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28; 05-300 Mińsk Mazowiecki  
nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Mając na uwadze powyższe,  
w/w wykonawca został wykluczony z przedmiotowego postępowania oraz zachodziła przesłanka 
unieważnienia postępowania. Z uwagi na niewielki zakres zamówienia, z dużym 
prawdopodobieństwem można przyjąć, że ogłaszanie kolejnego postępowania zakończyłoby się  
z podobnym skutkiem. W związku z powyższym planowane jest włączenie przedmiotowego zakresu 
robót (budowa ul. Konopnickiej) do przetargu obejmującego pozostałe ulice osiedla Tatar 
przewidziane do realizacji w 2017r. 
2. Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulice Skierniewicką z ul. Mszczonowską 
Plan –  0 zł 
Zwiększenie – 80.000,00 zł 
Plan po zmianach – 80.000,00 zł 
W związku z planowaną rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka konieczne jest zlecenie wykonania 
koncepcji  budowy nowej drogi łączącej ulice Skierniewicką z ul. Mszczonowską. 
Wykonanie koncepcji umożliwi podjęcie dalszych decyzji związanych z rozwiązaniem problemów 
komunikacyjnych w centrum miasta w kontekście planowanej rewitalizacji centrum naszego miasta. 
2/ Dział 900 – pozyskaną dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 45.000 zł przeznacza się na 
zwiększenie planowanych wydatków na zadanie objęte dotacją. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 
Mazowiecka na 2016 rok.  
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
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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 7. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rawskiego. 

 

Temat referowała Pani Jolanta Witczak-Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na udzielenie pomocy finansowej  
dla Powiatu Rawskiego poprzez dofinansowanie z budżetu Miasta  kosztów przebudowy fragmentu 
chodnika w ul. Księże Domki w Rawie Mazowieckiej, w ciągu drogi powiatowej. Starosta Rawski 
poinformował w piśmie z dnia 16.09.2016 r. Burmistrza Miasta o wprowadzeniu tego zadania 
do budżetu powiatu na sesji w dniu 13.09.2016 r. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  
dla Powiatu Rawskiego. 
 
Radny Zbigniew Tuszyński  powiedział, że w Rawie Mazowieckiej jest dużo takich chodników  
do naprawy, np. krótki, 120 metrowy odcinek od ul. Zwolińskiego do ul. Polnej, 
 

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. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz powitał, przybyłego na sesję Zastępcę  
Burmistrza Marka Pastusiaka. 
 
Ad 8. Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto 

Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Temat referowała Pani Anna Idzikowska-Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Powiedziała m.in.   

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440) – określenie przystanków komunikacyjnych    
i dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, następuje w drodze uchwały podjętej 
przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.   
W dniu 31 sierpnia 2016 r. została podjęta uchwała  nr XIX/142/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
w sprawie określenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie miasta 
Rawa Mazowiecka, planowanych do wykorzystania na trasie pilotażowej linii komunikacji łączącej 
osiedle Zamkowa Wola i basen ZGO AQUARIUM.  
Okoliczność ta spowodowała konieczność rozszerzenia wykazu przystanków komunikacyjnych 
stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka udostępnionych operatorom i przewoźnikom 
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komunikacyjnym, stanowiącego załącznik do dotychczas obowiązującej uchwały Nr XX/152/12 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2012 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Rawa Mazowiecka, 
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. Zważywszy, że ta ostatnia uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego była już 
wielokrotnie nowelizowana, a tym samym jej treść stała się mało czytelna, Burmistrz proponuje 
Radzie Miasta Rawa Mazowiecka podjęcie nowej uchwały w tej kwestii.  
 
Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Sławomir Stefaniak– przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych  
dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa  
Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
 Ad 9. Zatwierdzenie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX 

Osi  Priorytetowej Włączenie Społeczne , Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania XI.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt: 

„Rozwój usług wspierania rodziny na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka” 

 

   Temat referowała Pani Agnieszka Zimecka-Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

    Powiedziała m.in. 

Złożony przez  Miasto Rawa Mazowiecka (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej)  wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój usług wspierania rodziny na terenie 
Miasta  Rawa Mazowiecka” w ramach IX Osi Priorytetowej Włączenie Społeczne, Działania IX.2 
Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania XI.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został 
pozytywnie rozpatrzony. W związku z powyższym został on zakwalifikowany do dofinansowania. 
Obecnie jest składana dokumentacja do podpisania umowy o dofinansowanie projektu  
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i jednym z wymaganych załączników jest uchwała 
zatwierdzająca projekt współfinansowany z EFS. Wkład własny  zostanie wniesiony w formie 
pieniężnej na kwotę 19.885,50 zł ze środków przeznaczonych w budżecie miasta na świadczenia 
wychowawcze. 
Przystąpienie do projektu pozwoli na wspieranie rodzin w kryzysie poprzez pozyskanie rodzin 
wspierających , które będą dodatkowym wsparciem dla tych rodzin, obok wsparcia asystenta 
rodzinnego i pracownika socjalnego. 
 
 Wniosków ani opinii  nie było. 
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Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zatwierdzenia projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach                 
IX Osi Priorytetowej Włączenie Społeczne , Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania XI.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pt: „Rozwój 
usług wspierania rodziny na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka” 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal. 

                Powiedział m.in. 

 

                Informacja zawiera okres od 30 sierpnia 2016 r. do 28 września 2016 r.  
                W tym okresie w każdą środę przyjętych zostało 22 interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne,  
                     - pozyskanie pracy, 

   - utrzymanie ładu w budynkach komunalnych, remont budynków komunalnych, 
   - eksmisja, pomoc finansowa, umorzenie odsetek czynszowych, umorzenie podatku, 

                     - zmiana zagospodarowania terenu, 
      - prośba o pomoc w wskrzeszeniu imprezy, którą organizowała na zamku Brać Herbowa. 

 
                 W tym okresie Burmistrz uczestniczył w: 

   - rozpoczęcie roku szkolnego (udało się zakończyć przed 1 września inwestycje w szkole nr 2 i    
     przedszkolu nr 1), 
   - uroczystości na cmentarzu wojskowym w dniu 1 września, 
   - nagranie audycji w radiu RSC, 
   - podpisanie umowy razem z Panią Skarbnik w WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie    
     dokumentacji dotyczącej parku miejskiego, 
   - spotkanie z wiceministrem rozwoju Panem Jerzym Kwiecińskim, temat rewitalizacji  
     i regionalnego programu operacyjnego, 
   - spotkanie w Żyrardowie w zakładzie energetycznym w sprawie sprowadzenia całej sieci instalacji    
    naziemnej z terenu objętego rewitalizacją pod ziemię, czyli skablowanie instalacji energetycznych, 
  - spotkanie w starostwie zorganizowane przez powiatową komendę policji na temat Krajowej Mapy   
    Zagrożeń (możliwość wskazania przez obywateli miejsc niebezpiecznych), 
  - spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, 
  - spotkanie w WFOŚ i GW w Łodzi, 
  - wiele spotkań w sprawie rewitalizacji, 
  - spotkanie w Muzeum Ziemi Rawskiej – wieczór z poezją ludową, 
  - konferencja na pływalni dotycząca energii odnawialnej, 
  - festiwal szkolno-parafialny w Gimnazjum nr 2, 
  - festyn „Witaj Przedszkolaku”. 
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Ad 11. Interpelacje, zapytania. 

 

Radny Piotr Irla zwrócił się z pytaniem w sprawach: 
- bezpieczeństwa na ulicach, złego parkowania, szczególnie w ul. Wyszyńskiego i Kościuszki ,   
   prośba do Pana Burmistrza o zmobilizowanie straży miejskiej do częstszych kontroli  
- sprawa złego oznakowania, często znaki drogowe są ustawione w sposób nielogiczny, np. na   
  ul. Kolejowej, kwestia tzw. komisji bezpieczeństwa ruchu, prośba o uwzględnienie złożonego   
  wcześniej wniosku o ustawienie lustra na ul. Jeżowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Sadową 
- kwestia złej jakości powietrza w mieście, nic nie wyszło z programu „Kawka”, docierają sygnały,    
  że niektórzy mieszkańcy używają nieodpowiednich środków do opalania w piecach np. zużytych   
  opon, resztek płyt meblowych, ścinków materiałowych, prośba do Pana Burmistrza o rozważenie   
  możliwości kontroli i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji, może należy zorganizować jakąś  
  akcję informacyjną w postaci ulotek, na którą można pozyskać dofinansowanie z WFOŚ i GW,   
  trzeba coś zrobić, żeby zmniejszyć tą uciążliwość w naszym środowisku. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz Rady Miasta  stwierdził, że radny Irla 
poruszył bardzo ważną kwestię zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście. Wszyscy widzimy  
i czujemy jaki dym wydostaje się z kominów zwłaszcza wieczorami. Jest to bardzo cenna inicjatywa, 
żeby taką kampanię informacyjną w mieście zorganizować. 
 
Radny Stanisław Kabziński podziękował radnemu Irli, że na poprzedniej sesji podjął kwestię 
sygnalizatora na skrzyżowaniu  ulic Jeżowskiej z Kolejową, Skierniewicką i Łowicką. Podobna 
sytuacja jest na skrzyżowaniu ulic Opoczyńskiej i Reymonta. Są tam wąskie chodniki i na środku 
stoją cztery sygnalizatory, a dwa z nich dodatkowo się przewracają. Druga sprawa to oznakowanie 
ulic. Niedawno była objazdowa komisja komunalna i radny zgłaszał przewodniczącemu komisji, że 
za dużo jest znaków zakazu zwłaszcza dla samochodów ciężarowych np. na ul .Skierniewickiej od 
obwodnicy. Powstały nowe znaki na drogach wojewódzkich np. na drodze do Opoczna, znak od 
Białej Rawskiej, których nie można odczytać. Na ul. Przemysłowej, jadąc od Tomaszowskiej jest 
zakaz dla ciężarowych i niepotrzebnie kierujemy ruch na ul. Zwolińskiego do miasta. W mieście jest 
dużo takich bezsensownych znaków. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz Rady Miasta  zaznaczył, że skrzyżowanie 
ulic Opoczyńskiej z Reymonta leży na drodze powiatowej. Natomiast poruszył kwestię przejścia  
dla pieszych na ulicy Reymonta, którego brakuje, a jest potrzebne zwłaszcza dla dzieci idących  
do szkoły. 
 

Radny Sławomir Stefaniak wyjaśnił, że komisja objazdowa się odbyła i sprawdzała oznakowanie, 
ale komisja sama tego nie naprawi. Z komisją była Pani Naczelnik Idzikowska i została 
zobowiązana, żeby sprawdzić czy wskazane znaki są zgodne z projektem organizacyjnym ruchu 
zatwierdzonym na terenie Rawy Mazowieckiej. 
 

Radna Barbara Grzywaczewska podziękowała burmistrzowi, prezesowi Rawiku i radnemu 
Antosikowi za podjęcie działań w sprawie naprawy nawierzchni w ulicy Cmentarnej.  
 

Radny Leszek Jarosiński zgłosił sprawę uporządkowania komunikacji przy hali sportowej OSiR 
(ul. Katowicka), gdzie rodzice dowożący dzieci na zajęcia sportowe parkują po obydwu stronach, a 
jest to niebezpieczne. Ponadto radny podziękował Burmistrzowi za załatwienie sprawy oświetlenia 
pod wiaduktem na ul. Dolnej (wiadukt nad S8 – ul. Krakowska). 
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Zastępca Burmistrza Marek Pastusiak powiedział, że wszystkie interpelacje dotyczące szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostaną rozpatrzone. Straż Miejska zwróci uwagę 
na źle zaparkowane pojazdy. Będziemy również wnioskowali do Policji na zwrócenie uwagi  
na zgłaszany tutaj zakres. W kwestii wniosków odnośnie oznakowania, to nie do końca wszystko 
zależy tutaj od miasta. Są odpowiednie służby, które ustalają taki a nie inny sposób oznakowania. 
Niemniej jednak wszystkie zgłoszone wnioski zostaną przeanalizowane wraz z Panią Naczelnik 
Idzikowską i Panem Komendantem Straży Miejskiej. Natomiast kilka z tych lokalizacji zgłoszonych 
przez radnych to są drogi powiatowe. 
 

Radny Michał Glicner podziękował, że Straż Miejska właśnie za bardzo nie kara za złe 
parkowanie, ponieważ nie ma gdzie parkować. Centrum miasta jest zakorkowane i miasto nie dba  
o to żeby było więcej mniej parkingowych. Nawiązując do rewitalizacji to jeszcze mniej miejsc 
parkingowych będzie w centrum. Na tą chwilę obliczono, że jest tych miejsc 270 a po rewitalizacji 
ma być o 100 mniej. Dlatego projekt rewitalizacji jest chybiony, jest to projekt całkowicie 
antyspołeczny. Natomiast kwestia złego oznakowania to jest temat na komisję komunalną a nie  
na sesję. Może trzeba częściej organizować takie komisje objazdowe. Natomiast wszystkie uwagi 
dotyczące ruchu drogowego powinny być kierowane właśnie na taką komisję.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zaapelował do radnego Glicnera,  
o prawidłowe parkowanie, żeby jako przedstawiciel miasta świecił przykładem. Ponieważ brak 
miejsc parkingowych nie zwalnia nas od obowiązku prawidłowego parkowania. 
 

Radny Stanisław Kabziński powiedział, że objazdowe komisje komunalne wystarczą dwie, ale 
zaapelował, żeby po tych komisjach były widoczne efekty ich działania, bo na chwilę obecną ich 
brak. 
 

Radny Jacek Malczewski nawiązał do bezpieczeństwa na osiedlach. W imieniu mieszkańców, 
głównie osiedla Zamkowa Wola, zaapelował o zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej. Place 
zabaw na tym osiedlu po zmroku stają się miejscem  niebezpiecznym, a zwłaszcza tam gdzie jest 
blisko do sklepów monopolowych. Może uda się Straży Miejskiej w porozumieniu z Policją 
poprawić bezpieczeństwo na tym osiedlu. 
 
Burmistrz Dariusz Misztal powiedział, że właśnie do tego służy Krajowa Mapa Zagrożeń, aby 
każdy mieszkaniec mógł zgłosić takie problemowe miejsce i policja je zweryfikuje i ewentualnie 
zwiększy patrole na takim obszarze. Na tej mapie każdy anonimowo może zaznaczyć miejsce gdzie 
zauważy jakiś problem, nie tylko związany z bezpieczeństwem ale również np. problem złego 
oznakowania. 
 

Radny Piotr Irla odniósł się do wypowiedzi radnego Glicnera w sprawie poruszania kwestii złego 
oznakowania na sesji. Nie wszyscy radni są w komisji komunalnej i nie wszyscy wiedzą kiedy 
komisja się zbiera i nad jakim problemem pracuje. Natomiast na sesji każdy radny ma prawo się 
wypowiedzieć w kwestii, która go dręczy. Radny poruszył też sprawę złego oznakowania kopert 
przed urzędem miasta. 
 

Radny Michał Glicner wrócił do kwestii parkowania, żeby nie apelować do mieszkańców  
o prawidłowe parkowanie, tylko żeby stworzyć więcej miejsc parkingowych. Jeśli rewitalizacja ma 
już nastąpić to powinniśmy może jeszcze nanieść jakieś zmiany w zakresie tych miejsc 
parkingowych. Pan radny nie rozumie takiego zachwytu, że Rawa jest miastem turystycznym 
i że centrum miasta po rewitalizacji przyciągnie turystów. Bo tak nie jest i to są tylko takie ambicje 
na wyrost do bycia miastem turystycznym. Rawa powinna być dla mieszkańców a nie dla turystów. 
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Nie mamy żadnej strategii rozwoju turystyki w naszym mieście. Jedynym miejscem turystycznym 
jest zalew i ten obszar powinniśmy rozwijać. Była taka sugestia, że rewitalizacja ma ożywić centrum 
miasta, mają powstać kawiarnie, restauracje, tylko że one już funkcjonują i to doskonale. Jest to 12 
klubów hazardowych, gdzie kwitnie życie nocne naszego miasta i gdzie ludzie zostawiają dorobek 
swojego życia. Tu się tworzy problem społeczny. Należy zainteresować się od tej strony 
rewitalizacją miasta, uleczając jego problemy społeczne, a nie pogłębiając. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz nawiązując do sprawy parkowania 

powiedział, że nie może być przyzwolenia społecznego na łamanie prawa. Należy parkować tylko  
w miejscach dozwolonych. Natomiast w centrum miasta często jest wolny parking przed urzędem 
skarbowym. 
 

Radny Sławomir Stefaniak przypomniał, że rok temu przedłożył w wersji elektronicznej  
i papierowej 64 postulaty do poprawienia w mieście, żebyśmy byli miastem przyjaznym  
dla pieszych. Na jednej z komisji radni przejrzeli te postulaty, udało się zrealizować 20 z nich.  
Na jednej  z sesji radny apelował, żeby zgłaszać problemy, które przeszkadzają w życiu codziennym, 
to tylko 3 radnych się zgłosiło (Stanisław Kabziński, Jacek Wieteska, Sławomir Stefaniak) i dwóch 
niepełnosprawnych obywateli Łukasz Filipczak i Janusz Włodarski. Te postulaty są w urzędzie  
i komisja sprawdza co zostało w tej kwestii zrobione. Ponadto Komisja Komunalna prosi  
o następne postulaty. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zaproponował, żeby w czasie sesji  
po sprawozdaniu Burmistrza radni zgłaszali takie postulaty. 
 
Radny Michał Glicner wrócił do kwestii parkowania, ponieważ w godzinach pracy urzędów nie ma 
tam wolnych miejsc na parkingach. Pan radny poruszył inną bardzo ważną kwestię. Miasto nie daje 
rozwiązań zagospodarowania miejsc na spędzanie czasu dla młodzieży, zabieramy im wszystko, 
boiska np. na osiedlu 9 maja, place zabaw. Później ta młodzież ląduje w klubach hazardowych.  
Jaka jest alternatywa dla tej młodzieży? Boiska „Orliki” są prawie cały czas zajęte przez kluby 
sportowe. Pan radny zapytał jak wygląda sprawa przejęcia działki na ul. Solidarności przez KRUS? 
 

Burmistrz Dariusz Misztal powiedział, że nie ma do tej chwili żadnej odpowiedzi z KRUSu. 
Działka została wyceniona i zostanie wystawiona na sprzedaż. Jeśli nie będzie zainteresowania to nie 
ma przeszkód, żeby Państwo radni znaleźli pieniądze na wyremontowanie istniejącego czy budowę 
nowego boiska. 
 

Radny Jacek Wieteska zauważył, że skoro boiska „Orliki” są cały czas zajęte, tzn. że są dobrze 
wykorzystywane. Jeśli młodzież chce to się zorganizuje. 
 

Burmistrz Dariusz Misztal zauważył, że jest też boisko ogólnodostępne na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 1. 
 

Radny Jacek Malczewski powiedział, że wprawdzie w mieście klubów hazardowych jest 
zdecydowanie za dużo, ale tam na pewno nie ma dzieci, gdyż w takich miejscach mogą przebywać 
osoby powyżej 18 roku życia. Jest natomiast w mieście kilka boisk, które można wyremontować,  
np. boisko na osiedlu Zamkowa Wola, tzw. czarny plac. Jest to boisko betonowe z dziurami, które  
w zasadzie służy teraz do czegoś innego niż do gier. Jeśli chodzi o istniejące boiska to na Orliku  
przy Szkole Podstawowej nr 4 nawierzchnia nie nadaje się do gry i stwarza zagrożenie dla dzieci. 
Jest więc w mieście do poruszenia kilka kwestii związanych z naprawą istniejących Orlików czy też 
z remontem starych boisk tzw. czarny plac i boisko na osiedlu 9-go Maja. 
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Radny Piotr Irla zaproponował utworzenie boiska-Orlika, w porozumieniu ze Starostą, przy szkole 
powiatowej tzw, trójce. Dobra, konstruktywna rozmowa ze Starostą może przynieść pozytywne 
efekty. Starosta udostępni grunt, miasto przy pomocy dofinansowania wybuduje Orlik, a skorzystają 
na tym dzieci. 
 
 
Radny Michał Glicner powrócił do kwestii sprzedaży działki dla KRUSu. Zaproponował, że można 
by przedstawić inną lokalizację dla KRUSu, np. działkę na ul. Kolejowej, gdzie rolnik miałby blisko 
do Urzędu Pracy, do Starostwa, czy też do dworca autobusowego. Druga ciekawa lokalizacja, którą 
poprzednie władze rozpatrywały dla takich instytucji związanych z rolnictwem to niedokończony 
budynek przy ul. Zwolińskiego. To był ukłon w stronę rolników, żeby im ułatwić  życie. Może warto 
by powiedzieć decydentom z KRUSu, że są takie lokalizacje. Bo lokalizacja na ul. Solidarności,  
w środku osiedla mieszkaniowego jest nietrafiona. Podobnie jak lokalizacja znajdującego się tam 
ZUSu, koło którego nie ma nawet gdzie zaparkować. Osiedla to nie jest dobre miejsce dla takich 
instytucji, które powinny znajdować się w centrum miasta. 
 

Zastępca Burmistrza Marek Pastusiak po raz kolejny wyjaśniał kwestię wyboru działki przez 
KRUS. W Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Terenami znajduję się korespondencja  
z KRUSem, z którą można się zapoznać. Zostało zaproponowane minimum pięć działek, a w sumie 
przedstawiciele KRUSu obejrzeli siedem lokalizacji. Wybrali tę działkę, która najbardziej im 
odpowiadała. Rada Miasta pozytywnie rozpatrzyła wniosek KRUSu, także mowa o innych 
lokalizacjach trochę mija się z celem. KRUS wybrał optymalną dla siebie lokalizację, którą Rada 
zaakceptowała. Na dzień dzisiejszy jesteśmy więc związani tą uchwałą.  
  

Radna Grażyna Dębska zapytała o jakiś pomysł wynajęcia czy też zagospodarowania w inny 
sposób pomieszczeń nad żłobkiem. 
 
Burmistrz Dariusz Misztal odpowiedział, że pomieszczenia te muszą zostać wynajęte komercyjnie, 
nie możemy przeznaczyć ich dla swoich instytucji. Na tą chwilę czekamy na propozycje  
od potencjalnych najemców. 
 

Radna Grażyna Dębska zapytała czy są czynione jakieś działania w celu pozyskania najemcy,  
czy są jakieś ogłoszenia, czy jest wiedza w tym zakresie osób, które mogłyby wynająć  
te pomieszczenia. Z pewnością daleko posunięta promocja tych pomieszczeń spowodowałaby,  
że zostaną one wynajęte. 
 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Magdalena Bernacik odpowiedziała, że od samego 
początku funkcjonowania żłobka były podejmowane próby wynajęcia tych pomieszczeń. Kierowane 
były zapytania ofertowe głównie do podmiotów świadczących usługi medyczne. Nie spotkały się 
one jednak z zainteresowaniem. Na dzień dzisiejszy oferta wynajmu jest dostępna na stronach 
internetowych i na tablicach Urzędu Miasta oraz żłobka. Zgłosiły się dwie potencjalnie 
zainteresowane osoby, ale czekamy na ich formalne zgłoszenia, oficjalne oferty. 
 
Radny Bartłomiej Kosiacki złożył interpelację w sprawie sprawozdania finansowego spółki ZGO 
Aquarium za 2015 rok. 
 

Prezes Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Adam Iwaszkiewicz poruszył temat 
boisk i placów zabaw na osiedlach. Powiedział, że członkowie spółdzielni raczej nie będą chcieli 
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żeby z ich funduszu remontowego budować place zabaw .W przyszłym roku zaczyna się 
modernizacja sieci gazowej na osiedlu Zamkowa Wola i będzie można wygospodarować miejsce  
na dwa małe place zabaw. Natomiast jeśli chodzi o nowy blok na osiedlu 9-go Maja to na razie jest 
to tylko koncepcja, nie ma jeszcze żadnej dokumentacji . Zainteresowanie mieszkańców jest, bo jest 
potrzeba wybudowania nowych mieszkań. Byłby to blok o siedmiu kondygnacjach na 55 mieszkań. 
Miejsce jest bardzo dobre i jest duże zainteresowanie wśród mieszkańców właśnie osiedla 9-go 
Maja. Natomiast jeśli chodzi o kwestię boiska czy placu zabaw, to spółdzielnia może przekazać 
działkę ok 600 m², ale trudno oczekiwać, żeby za pieniądze spółdzielców budować boisko czy plac 
zabaw. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz Rady Miasta powiedział, że wspólnie  
z miastem na pewno uda się coś wygospodarować na boisko czy plac zabaw. Natomiast spółdzielnia 
budując mieszkania musi też zadbać o wypoczynek lokatorów, nie można się odżegnywać, że to nie 
jest sprawa spółdzielni, która buduje tylko bloki i nic więcej jej nie interesuje. 
 

Radny Sławomir Stefaniak powiedział, żeby już nie zagęszczać osiedli nowymi blokami. 
 

Radny Michał Glicner powiedział, że likwidacja boiska, zagęszczenie osiedla, zmniejszenie ilości 
miejsc parkingowych, spowoduje spadek ceny mieszkań. Budowa nowego bloku zaniży wartość 
pozostałych mieszkań. 
 

Radny Jacek Malczewski powiedział, że na chwilę obecną opinia rady nadzorczej spółdzielni 
na temat budowy nowego bloku jest negatywna. Pan radny zgłosił również propozycję budowy 
integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Zamkowa Wola na tzw. 
czarnym placu. Takiego placu zabaw w Rawie brakuje i jest bardzo potrzebny. 
 
Radny Stanisław Kabziński zapytał ile jest tych wolnych działek na osiedlu 9-go Maja i jak jest ich 
wielkość. 
 

Prezes Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Adam Iwaszkiewicz odpowiedział,  
że są to trzy działki, jedna o wielkości  400 m², druga 600 do około 700 m², natomiast trzeciej działki 
przy garażach nie bierzemy pod uwagę 
 

              W tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz Rady Miasta  ogłosił 
              zakończenie obrad XX Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1400  do   1630. 
             
              Sporządziła Karolina Papis.                       

 

  
Przewodniczący Rady  

          Miasta Rawa Mazowiecka 
        Zbigniew Sienkiewicz 
 
 
 


