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                                            P R O T O K O Ł 

z obrad  XXIX Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu 12 czerwca  2017r. 
 

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 XXIX 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 XXVIII  Sesji Rady Miasta. 
 4.  Projekt  uchwały  Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania  
      finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 
      Rawa Mazowiecka za 2016 rok. 
 5.  Projekt uchwały  Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie udzielenia absolutorium  
      Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
 6.  Projekt uchwały Rady Miasta  Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany budżetu Miasta  
      Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 
7. Projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka zmieniającej uchwałę w  sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa  Mazowiecka na lata 2017–2020. 
 8.  Projekt  uchwały  Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie udzielenia dotacji dla  
      Powiatu Rawskiego. 
 9.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   zagospodarowania  
       przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  obszar położony w rejonie ul. 1 Maja. 
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  
       przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej  
       i Parkowej; 
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania  
       przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  obszar położony w rejonie Placu Marszałka  
       Józefa Piłsudskiego. 
12.  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej   na  dofinansowanie  
        wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Rawa  Mazowiecka, na lata 2017-2018. 
13.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za 2016 r. 
14.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami  
        pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia  
        2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie.                                                                                                                    
 15.  Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w I kwartale 2017r. 
 16.  Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  za okres  od 1 stycznia  
        2017r. do dnia 31 marca 2017r. 
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    17.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
    18.  Interpelacje, zapytania. 
    19.  Zakończenie obrad. 
 
 Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
 Uwag nie było. 
 
Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

Protokół  z  obrad  XXVIII  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 2016. 
 
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  2016 rok.  
Wraz ze sprawozdaniem przedłożył również sprawozdania finansowe Miasta Rawa Mazowiecka za 
2016 r. Ponadto Państwo Radni oraz RIO otrzymało informację o stanie mienia komunalnego 
sporządzoną na dzień 31.12.2016 r. br. oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Budżet Miasta Rawa Mazowiecka w 2016 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 
70 035 674,49 zł, i wykonany został na poziomie 98 % planu rocznego. 
Dochody bieżące z podatków, opłat, dotacji, subwencji i pozostałych bieżących wpływów to kwota 
68 208 224,25 zł, i wykonana została na poziomie 98 % planu rocznego. 
 
W dochodach bieżących Miasta Rawa Mazowiecka największy udział mają wpływy z podatku 
dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych ( PIT i CIT) , w 2016 roku było to  
20 236 303,53 zł i stanowiły 30 % dochodów bieżących ogółem. 
 
Wpływy z podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych 
to kwota 11 977 206,72 zł, co daje poziom 18 % dochodów bieżących budżetu. 
 
Wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych  od osób fizycznych i prawnych to 
1 853 691,93 zł, co 3% dochodów bieżących. 
 
Dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące finansowanie zadań zleconych i własnych 
wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i 
pozostałych jednostkach organizacyjnych to dochody w wysokości 16 512 133,94 zł, co stanowi 
24 % dochodów bieżących. 
 
Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym subwencja oświatowa to kwota 11 124 217 zł 
i stanowi  to 16 % dochodów bieżących budżetu Miasta. 
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Pozostałe dochody bieżące z opłat pobieranych na podstawie stosownych ustaw i uchwał 
Rady Miasta to kwota 6 404 671,13 zł i stanowią 9 % ogólnej kwoty dochodów bieżących. 
 
Dochody majątkowe Miasta  w 2016 roku to kwota 1 827 450,24 zł, na którą składa się dotacja 
celowa z budżetu państwa pozyskana przez Burmistrza Miasta na dofinansowanie 50 %  kosztów 
przebudowy i modernizacji budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej 
( dotacja to 1 007 000 zł) oraz dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego – głównie 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych na kwotę łączną 775 450,24 zł. 
Pierwotna uchwała budżetowa zawierała prognozowane dochody budżetu Miasta w wysokości 
60 366 200 zł, natomiast w wyniku dokonanych w ciągu roku korekt plan dochodów na koniec roku 
wzrósł o 11,4 miliona, głównie  z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizacje zadań w 
pomocy społecznej i dotacji na zadania inwestycyjne.  
 
Zrealizowane wydatki budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2016 roku zamknęły się kwotą 
67 850 735,42 zł, z tego wydatki bieżące na realizacje zadań własnych i zleconych na kwotę 
62 008 009,87 zł i wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 842 725,55 zł. 
Struktura podziału wydatków budżetu miasta w 2016 roku na najważniejsze dziedziny,  
w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : 
1/ Oświata i wychowanie oraz opiekana dziećmi do lat 3    –  41 % wydatków ogółem 
2/ Opieka społeczna i pomoc rodzinie z programu 500 Plus   -  27 % wydatków ogółem 
3/ Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg – 6,5  % wydatków ogółem 
4/ Administracja publiczna – 9,4  % wydatków ogółem 
5/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4 % wydatków ogółem  
6/ Kultura fizyczna i sport – 2,5 % wydatków ogółem 
7/Pozostałe wydatki  w tym: bezpieczeństwo publiczne, obsługa długu, ochrona zdrowia, 
gospodarka mieszkaniowa  – 9,6 % wydatków ogółem. 
Plan wydatków w ciągu 2016 roku podobnie jak plan dochodów uległ zwiększeniu, pierwotny plan 
wydatków to kwota 59 067 200 zł, i był niższy od  planu na koniec roku o 13,8 miliona zł. 
Wzrost wydatków bieżących dotyczył  głownie wydatków na pomoc spoczną ale również wzrosła 
kwota planowanych wydatków na zadania inwestycyjne – planowane wydatki na inwestycje w 
trakcie roku wzrosły o 2,4 miliona zł. 
 
Budżet miasta  na koniec 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości  2 184 939 zł  przy 
planowanym deficycie wysokości 1 194 500 zł. 
W 2016 roku na realizacje inwestycji miejskich nie zaciągano nowych kredytów i pożyczek, 
zadania były sfinansowane środkami własnymi i dotacją. 
 
W 2016 roku spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę łączą 1 927 862,85 zł. 
Na koniec 2016 roku znacznie zmniejszyła się kwota długu, wynosi ona 26 922 039,87 zł .  
 

 Radny Piotr Irla zabierając głos wyraził  niezadowolenie z realizacji założonych zadań budżetu 
2016 roku. Wyjaśniał : jako radni oceniamy wykonanie budżetu pod względem gospodarności, 
celowości , racjonalności wydatków. Budżet 2016 roku  nie został w pełni zrealizowany, są 
inwestycje które nie zostały zrealizowane: 
- nie opracowano dokumentacji technicznej  ścieżki rowerowej łączącej Park  Miejski z Osiedlem     
  Zamkowa Wola, 
- nie wybudowano parkingu  przy ulicy Słowackiego, 
- nie wykupiono lokali mieszkalnych przy ulicy Piłsudskiego 4, 
- nie opracowano dokumentacji technicznej targowiska miejskiego, 
- nie opracowano projektu odwodnienia ulicy Reymonta i Południowej,   
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- nie wykonano modernizacji boisk do siatkówki plażowej. 
- z budżetu obywatelskiego wykonano tylko jedno zadnie, 
- bardzo słabe wykonanie w zakresie  pozyska środków zewnętrznych,  
- brak inwestycji drogowych. 
 

Radny Zbigniew Tuszyński –  budżet  2016 roku nie spełniał oczekiwań  naszych mieszkańców, 
brak dynamiki działań i zaangażowania co mogłoby być miarą sukcesu. 
Zdecydowana większość radnych jest zaniepokojona ta sytuacją. Staramy się wspierać swoim 
zaangażowaniem, kreatywnością, doradczymi propozycjami i nie przeszkadzać . 
Zaniepokojenie budzą  zapłacone prze Urząd Miasta odsetki w wysokości 15.102,39 zł. 
Dlaczego i jaki powód zapłaconych odsetek. 
Radny złożył deklaracje, że będzie głosował za udzieleniem absolutorium 
 

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos stwierdził, że wszyscy radni są odpowiedzialni za realizację 
budżetu w roku budżetowym, należy zwrócić uwagę na pozyskane przez Burmistrza  środki  w kwocie 
1 mln zł  na przebudowę Przedszkola Miejskiego,  wysoki poziom bazy oświatowej w mieście. 
Zwrócił uwagę iż budżet każdego roku winien być planowany realnie zgodnie z przygotowana 
dokumentacją. 
 

 Radny Sławomir Stefaniak  zwrócił uwagę do wypowiedzi przedmówcy, iż wysoki poziom bazy 
oświatowej to zasługa poprzedniej Rady Miasta. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal udzielił wyjaśnień  w sprawie niezrealizowanych zadań min: 
- targowisko miejskie nie zostało zrealizowane z uwagi na  długo trwające konsultacje z kupcami 
targowiska, często zmieniana koncepcja budowy, prowadzimy  działania w tym zakresie; 
 
- trudno było przygotować dokumentacje ścieżki rowerowej bez porozumienia z właścicielami  
działki, przez którą ma przebiegać ścieżka, są prowadzone intensywne działania; 
 
-  realizacja budżetu obywatelskiego nie została w pełni  zrealizowana z uwagi na  problem z                    
   przyjętym regulaminem, który w konsekwencji uchylił Wojewoda, 
 
- nie wybudowano parkingu  przy ulicy Słowackiego, są czynione starania, były podejmowane 
działania  lecz w wyniku wielu nieprzewidziany problemów  np. problem przepustów wodnych 
tego zadania nie udało się zrealizować, 
 
- pozyskano środki na rewitalizację Parku Miejskiego, 
 
Ponadto wyjaśnień udzielali też Naczelnicy Wydziałów. 
 

Jolanta Witczak Skarbnik Miasta udzieliła wyjaśnień w zakresie zapłaconych przez Miasto odsetek  
w wysokości 15.102,39 zł. Sprawa dot. zobowiązań wobec Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Łodzi  
Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania zapłaty na rzecz GDDKiA za oświetlenie drogowe 
zlokalizowane przy drogach ekspresowych S8 i S14  przebiegających przez teren Miasta Rawa 
Mazowiecka wynikało z niejednoznacznej wykładni podstawy prawnej żądania GDDKiA zapłaty 
za oświetlenie, która stanowił art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia  1997r. – Prawo 
energetyczne; w zakresie podmiotu zobowiązanego do finansowania oświetlenia autostrad i dróg 
ekspresowych  w zależności od sposobu finansowania ich budowy i określenia ich rodzaju.  
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Brak zapłaty w terminie zakreślonym przez GDDKiA wynikał także z dbałości o finanse  Miasta w 
sytuacji, gdy rozbieżności interpretacyjne obowiązujących przepisów były przedmiotem analizy 
odpowiednich organów Państwa, co w rezultacie  doprowadziło do pewnego rodzaju sanacji 
uprzednich zachowań gmin w tym zakresie, poprzez nowelizację, ustawą z dnia 27 maja 2015r., 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne i przeniesienie obowiązku finansowania 
oświetlenia drogowego, w które zostały wyposażone drogi ekspresowe S8 i S14 na GDDKiA 
W trakcie prowadzonej korespondencji zapadły niekorzystne wyroki sądowe w przedmiotowej 
sprawie. Dlatego też Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka po otrzymaniu nakazów do zapłaty w 
postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Łódzi-Śródmieście, które Miasto otrzymało w 
dniu 29 i 30 sierpnia 2016r. , postanowił   uregulować należność główną w wys. 128.133,44 zł. w dniu 
14.09.2016r. na  rachunek GDDKiA.      
Jednocześnie wystąpił o umorzenie na rzecz GDDKiA odsetek ustawowych w kwocie 13.606,60 zł 
wg stanu na dzień 14 września 2016r. oraz kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 40.500 zł. 
Otrzymaliśmy negatywną odpowiedź na powyzsze dlatego też w dniu 28.10.2016r. na konto 
GDDKiA zostały przelane kwoty 40.500zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego od nakazów 
zapłaty w postępowaniu upominawczym  oraz kwota 1.578,15zł tytułem nie uiszczonej opłaty od 
pozwów sądowych. 
 

Radny Piotr Irla odnosząc  się do wyjaśnień Burmistrza stwierdził, że zadania nie zostały wykonane 
bo są zbyt trudne, problematyczne, skomplikowane, złożone, wymagają  analizy, konsultacji oraz 
intensywnych działań. Znaczy  to, że zadania wprowadzone do budżetu były nieprzemyślane. 
 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos  stwierdził, ze w sprawie wykupu lokali mieszkalnych 
przy ulicy Piłsudskiego 4 była prowadzona zła polityka, zastosowana zła technika wykupu. 
 

Radny Michał Glicner zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta aby przedstawił  swoje 
najważniejsze sukcesy za 2016 rok. 
  
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal – najważniejszą sprawą w 2016 roku to pozyskanie  
środków  finansowych na rozbudowę Miejskiego Przedszkola Nr 1. 
 
Opinia Komisji Budżetu przedstawił  Michał Glicner przewodniczący komisji. 

Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu za 2016 rok. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały  Nr III/102/2017  
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 maja  2017 roku  
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2016 rok.  
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa  
Mazowiecka z  wykonania budżetu Miasta za 2016 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 2016 r. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka 
oraz sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2016 w 
głosowaniu jawnym  została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.   
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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 10 maja 2017 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 2016 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 
31.12.2016, 
- informacji w sprawie decyzji w zakresie ulg w podatkach lokalnych oraz podatkach pobieranych 
przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej, a stanowiących dochód Miasta Rawa Mazowiecka. 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 
oznaczony  NR 4/2017 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
Drugie posiedzenie odbyło się 1 maja 2017 roku . 

Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca. 
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z:  
- dofinansowanie organizacji, stowarzyszeń i związków nie będących jednostkami sektora       
  finansów publicznych w 2016 roku, 
- pozostałych informacji w sprawie wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  
  31.12.2016, 
  
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 
oznaczony NR 5/2017 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
Trzecie posiedzenie  odbyło się 24 maja 2017 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/117/ 2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu za 2016 rok.   
Następnie zwrócił się z pytaniem czy w związku z poprzednimi posiedzeniami  komisji z dnia 
10 i 11  maja 2017 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. 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 
oznaczony NR 6/2017 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
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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 2016. 

 
 Jednocześnie Komisja skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej  wniosek o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2016. 
  
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 2016. 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   przedstawił treść uchwały  Nr III/117/2017 
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 maja  2017 roku 
w sprawie opinii dotyczącej  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka  w sprawie 
absolutorium za rok 2016.   
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka  w sprawie absolutorium za 2016 rok.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2016 rok. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2016 rok w głosowaniu  
jawnym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 11, wstrzymujących – 4. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal podziękował radnym za udzielone absolutorium,  dodał, że  
będzie starał się aby budżet 2017 był wykonany zgodnie z założeniami uchwały budżetowej  
i planu inwestycyjnego.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz w tym punkcie ogłosił 15 minut przerwy. 

 
Ad 6.  Zmiana budżetu Miasta  Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 

 
Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
 
Przedłożony  projekt uchwały dotyczy zmian w planie wydatków budżetu miasta w następujący 
sposób: 
1/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 13.000 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu na rok bieżący. 
2/ Dział 926 – Kultura fizyczna. 
W rozdziale 92605 – zwiększa się o kwotę 32.000 zł wysokość planowanych wydatków na 
zlecenie zadań w drodze konkursów dla klubów sportowych i prowadzących zajęcia sportowe 
 z dziećmi i młodzieżą na terenie naszego miasta oraz na organizację otwartych mistrzostw 
Rawy Mazowieckiej w triatlonie.  
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3/ W załączniku nr 10 „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań 
określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2017 roku”  dokonuje się 
wyodrębnienia w planie wydatków bieżących  – środków własnych budżetu Miasta w kwocie 
20.000 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających 
azbest. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu Miasta na 2017rok. 
 

                      Innych opinii nie było. 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
                      w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 r. 

 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 7. Zmiana  uchwały w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta  

Rawa  Mazowiecka na lata 2017–2020. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2017 roku muszą być zgodne z 
danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017 w 
zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.  

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w dniu 12 czerwca , do planu przychodów  
budżetu na 2017 rok wprowadza się zwiększenie o kwotę 45.000 zł wysokości planowanych 
przychodów z wolnych środków ( art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  
o finansach publicznych) z rozliczenia budżetu z lat poprzednich. 

Zwiększone przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się w pełnej kwocie na pokrycie 
deficytu budżetu miasta. Aktualny wynik budżetu miasta określa deficyt w kwocie  
8.004.000 zł. Planowana kwota  przychodów ogółem to 10.054.000 zł, a planowane rozchody 
z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 2.050.000 zł. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020. 
 
 Innych opinii nie było.  
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na lata    
 2017–2020. 

 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
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 Ad 8. Udzielenie dotacji 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 przebudowy 
fragmentu chodnika w ul.Księże Domki w  Rawie Mazowieckiej, w ciągu drogi powiatowej, w 
kwocie 15.000 zł. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane dofinansowanie z budżetu Miasta  kosztów 
przebudowy fragmentu chodnika w ul.Księże Domki w  Rawie Mazowieckiej, w ciągu drogi 
powiatowej, w kwocie 15.000 zł. 
 
 Innych opinii nie było.  
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie udzielenia dotacji dla  Powiatu Rawskiego . 

 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 9.  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawy Mazowieckiej,  obszar położony w rejonie ul. 1 Maja. 

 

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Zgodnie z opracowaniem pt. „Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (wnioski z okresu 
2004 r. do 2016 r.)” – Rawa Mazowiecka 2017, zakwalifikowano do opracowania nowego planu 
miejscowego obszar położony w rejonie ul. 1 Maja.  
Celem sporządzenia nowego planu miejscowego będzie zmiana kategorii przeznaczenia fragmentu 
południowo-wschodniego obszaru z terenów ogrodów przydomowych, trwałych łąk i pastwisk z 
zielenią parkową - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Ustalenia nowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
nie naruszą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
nie wywołają skutków finansowych dla samorządu, 
nie naruszą ładu przestrzennego obszaru. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie przystąpienia  sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony 
w rejonie ul. 1 Maja. 
  

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej,  obszar położony w rejonie ul. 1 Maja. 
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 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawy Mazowieckiej,  obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej  i Parkowej; 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
 

Zgodnie z opracowaniem pt. „Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (wnioski z okresu 2004 r. do 2016 
r.)” – Rawa Mazowiecka 2017, zakwalifikowano do opracowania nowego planu miejscowego obszar 
położony w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej.  
Celem sporządzenia nowego planu miejscowego będzie zmiana kategorii przeznaczenia fragmentów 
obszaru, a w szczególności określenia granic zabytkowego parku, dopuszczenia w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej realizacji usług oraz wyznaczenia terenów parkingów publicznych. 
 
Ustalenia nowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszą 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie wywołają 
znaczących skutków finansowych dla samorządu, nie naruszą ładu przestrzennego obszaru. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie przystąpienia  sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony 
w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej. 
  

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
                   miasta Rawy Mazowieckiej,  obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej. 

  
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  

       przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  obszar położony w rejonie Placu Marszałka  

       Józefa Piłsudskiego. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Zgodnie z opracowaniem pt. „Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (wnioski z okresu 
2004 r. do 2016 r.)” – Rawa Mazowiecka 2017, zakwalifikowano do opracowania nowego planu 
miejscowego obszar położony w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.  
Celem sporządzenia nowego planu miejscowego będzie zmiana warunków i wskaźników zabudowy 
i zagospodarowania terenu w tym między innymi dotyczących powierzchni zabudowy, powierzchni 
terenów zielonych i wysokość budynku, bez zmiany kategorii przeznaczenia obszaru zabudowanego 
i zurbanizowanego. 
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Ustalenia nowego planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszą 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,  nie wywołają 
skutków finansowych dla samorządu, nie naruszą ładu przestrzennego obszaru. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie przystąpienia  sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony 
w rejonie ul. Placu Marszałka  Józefa Piłsudskiego. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej,  obszar położony w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 12.  Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

dofinansowanie   wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Rawa  Mazowiecka, na lata  

2017-2018. 

  

Temat referowała Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 
Powiedziała m.in. 
 
Celem podjęcia uchwały jest przyjęcie zasad określających sposób udzielania dotacji celowej z 
budżetu Miasta Rawa Mazowiecka oraz środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących trwałą 
likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. 
W dniu 10.04.2017 r. Miasto Rawa Mazowiecka złożyło do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji. Miasto otrzymane środki przeznaczy na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej”. 
Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 
oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i 
docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, i dla których zostały opracowane programy 
ochrony powietrza. 
W ramach tego zadania będzie udzielana dotacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej, na zmianę 
sposobu ogrzewania poprzez likwidację źródła lub źródeł ciepła opalanych paliwem stałym i 
zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.  
Realizacja ww. zadania inwestycyjnego przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Rawie 
Mazowieckiej. 
Niniejsza uchwała jest również wymagana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Łodzi jako jeden z elementów wniosku składanego przez Miasto w celu 
uzyskania środków finansowych na realizację programu. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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 Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie  określenia zasad udzielania    
 dotacji celowej na dofinansowanie   wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Rawa  Mazowiecka, 
 na lata 2017-2018. 
  

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie   wymiany źródeł ciepła na    
 obszarze Miasta Rawa  Mazowiecka, na lata 2017-2018. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 13.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za 2016 r. 

Sprawozdanie przedstawił Jacek Wieteska - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy na rok 2016  przyjętym przez                              
Radę Miasta Rawa Mazowiecka. 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń w trakcie których, członkowie komisji 
kontrolowali gospodarkę finansową Urzędu Miasta oraz  jednostek podległych Urzędowi Miasta. 
Kontrole dotyczyły: 
  - Wydatki na organizacje pozarządowe za 2015 rok. 
  - Inwestycja ul. Mszczonowska. 
  - Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2015. 
  - Analiza opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
  - Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 
  - Inwestycje ul. Browarna 1 etap. 
  - Muzeum Ziemi Rawskiej wydatki za 2015 rok. 
  - Ośrodek Sportu i Rekreacji  wydatki za 2015 rok. 
  - Realizacja Budżetu Obywatelskiego w  2015 rok. 
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 
Przewodniczącego Rady Miasta. Komisja stwierdza, że gospodarka finansowa kontrolowanych 
jednostek prowadzona była prawidłowo. Wniosków pokontrolnych Komisja nie sformułowała. 
 
Uwag nie było. 
 
Rada Miasta przyjęła przedłożone   sprawozdanie poprzez aklamację. 

 

Ad 14.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z 

organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3ust.3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie.    

 
Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Sportu. 

Powiedziała min. 
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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 2015 trwały one od 19 do 30 października. Celem przeprowadzonych konsultacji było 
umożliwienie wszystkim zainteresowanym włączenia się do współtworzenia dokumentu, który 
regulował w 2016 roku współpracę Miasta Rawa Mazowiecka ze środowiskiem III sektora.  
Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 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 XI/74/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015 r. 
Zgodnie z programem na 2016 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. 
W 2016 roku ogłoszono 19 konkursów, wsparcie finansowe uzyskało  49 podmiotów – 
realizatorów zadań publicznych. 
Poszczególne Komisje Konkursowe składające się z przedstawicieli Burmistrza i organizacji 
pozarządowych, powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, dokonały 
oceny złożonych ofert pod względem formalnym  i merytorycznym.  
Z prac Komisji sporządzone zostały protokoły, które przekazano Burmistrzowi Miasta, celem 
zatwierdzenia przyznanych dotacji.  
Priorytetowo były realizowane zadania publiczne z następujących dziedzin: 
- edukacji i wychowania, 
- kultury i dziedzictwa narodowego,  
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
- ochrony i promocji zdrowia,  
- promocji i organizacji wolontariatu, 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
- działalności na rzecz organizacji, 
- działalności na rzecz rodziny. 
Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w 
łącznej wysokości 1 031 318  zł. 
Oświata i wychowanie – 48 000 zł. 
Ochrona zdrowia – 228 000 zł. 
Pomoc społeczna – 85 000 zł. 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 60 000 zł. 
Kultura fizyczna – 610 318 zł. 
 



 14 

Rada Miasta przyjęła przedłożone   sprawozdanie poprzez aklamację. 

                                                                                                                                                                                                                                  
Ad  15.  Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w I kwartale 2017r. 

 
Temat referowała Jolanta  Makowska – Sekretarz Miasta. 

Powiedział m.in. 

                 Sprawozdanie zawierało okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 
               

                 W tym okresie zostało zarejestrowanych 120  umów, z czego:  
                  - 2      w Przedszkolu Nr 2 
                  - 2      w Przedszkolu Nr 3 

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

 1 stycznia 2017 do 31 marca  2017. 

 

Temat referowała Jolanta  Makowska – Sekretarz Miasta. 

Powiedział m.in. 

    Sprawozdanie z wykonania uchwał zawierało okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca  2017.  r. 
    W tym okresie Rada podjęła  29  uchwał.  
     Zrealizowano  11  uchwał. W realizacji pozostaje 65 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 27  kwietnia  2017 r.  do  12 czerwca 2017 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 27  interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne, 
                     - pozyskanie pracy,   
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego – 16, 
                     - inne sprawy z zakresu miastami.  oznakowanie ulic, wycinka drzew. 

                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
- udział w Biegu Flagi (OSiR Tatar ) 
- udział w uroczystościach Święta Konstytucji 3 maja  
- spotkaniu z Panią Ewą Brach (Gdańsk) 
- spotkaniu w sprawie Dni Rawy 2017  
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- spotkaniu z Prezesami Rawskich Spółek Miejskich 
- udział w Dniu Strażaka 
- spotkaniu z Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w sprawie Liceum  
  Katolickiego  
- udział w szkoleniu pt. ,, Zarządzanie Gminą -Miastem- Powiatem ‘’ w Zakopanym 
- spotkaniu z Panią Dyrektor Mają Reszką (Departament ds. Regionalnego Programu  
  Operacyjnego, Urząd Marszałkowski ) 
- spotkaniu z Panem Markiem Kołacińskim (Izba Skarbowa) 
- udział w Obchodach Dnia Strażaka (Powiatowa Straż Pożarna) 
- udział w IV Kongresie Rozwoju Mieszkalnictwa hotel ,, Ossa’’ 
- spotkaniu z mieszkańcami ulicy Aleksandrówka  
- spotkaniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w sprawie Liceum  
  Katolickiego  (18.05.2017 r.) 

- kolejnym spotkaniu w sprawie Dni Rawy 2017 
- spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 (22.05.2017 r.) 

- udział w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji 72. Rocznicy Powstania 
  Politechniki Łódzkiej 
- udział w Gali Sukcesu (Gimnazjum nr 2) 
- spotkaniu w sprawie rewitalizacji 
- urzędowanie ,,Małego Burmistrza ‘’ – Kacper Sagan 
- spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
- Spotkanie z Dyrektorem Motylewskim 
- udział w Gali 20-lecia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
- spotkaniu z panem Leszkiem Pochroń- Frankowskim (Eko-Inbud – Gdańsk ) 
- spotkaniu w Kuratorium Oświaty  
- spotkaniu z Panem Januszem Tobolczykiem w sprawie omówienia harmonogramu prac  
  nad dokumentacja techniczną połączenia zbiorników Tatar i Dolna. 
 
   Ad  18.  Interpelacje, zapytania. 

 
  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił informację w sprawie  
  korespondencji która wpłynęła do Biura Rady: 
- rozstrzygniecie nadzorcze  Wojewody Łódzkiego – stwierdzenie nieważności  uchwały  
  nr XXVII/207/17  z dnia 22 marca 2017 zmieniającą  uchwałę w sprawie zasad 
  i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta  
  Rawa Mazowiecka. 
 

Radny Michał Glicner zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta w sprawie odpowiedzi na 
zadanie pytanie na sesji w dniu 27 kwietnia w sprawie udostępnienia pisma, które stanowi odpowiedz 
dla rodziców, którzy wnieśli protest do Burmistrza Miasta przeciwko decyzji władz szkoły o 
uczestnictwie dziecin w imprezie WOŚP. 
 
Wiceburmistrz Marek Pastusiak odpowiadając wyjaśniał, że pismo i cała korespondencja w tej 
sprawie znajduje się w Urzędzie Miasta i można się z nią zapoznać na miejscu. 
 

 Radny Michał Glicner wyraził swoje niezadowolenie z braku odpowiedzi na sesji. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zaproponował, aby radni składali interpelacje 
i zapytania na piśmie. Będzie to jasna sytuacja. Dodał, że nie jest to obowiązkiem radnego.   
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Radny Sławomir Stefaniak przedstawił informację w sprawie proponowanych przez rząd dotacji do 
tworzenia Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych i 
upośledzonych. Przedłożył Burmistrzowi Miasta materiał w tej sprawie. 
 

Radna Grażyna Dębska – na ostatniej Sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia Pan Przewodniczący 
przedstawił treść pisma Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
administracyjnego  w sprawie uchwały nr XXVII/207/17  z dnia 22 marca 2017 zmieniającą uchwałę 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta  Rawa Mazowiecka, z treści wynikało, że Wojewoda oczekuje odpowiedzi do 
dnia 21 kwietna. Pan Przewodniczący przedstawiając pismo Wojewody nie poinformował, ze upłynął 
termin odpowiedzi na wszczęte postępowanie.  
W obecnym piśmie Wojewody, które Pan Przewodniczący przedstawił na dzisiejszej sesji jest 
adnotacja, że Rada Miasta nie złożyła wyjaśnień w tej sprawie, dlaczego nie została udzielona 
odpowiedź do Wojewody. To pierwszy taki  przypadek w mojej działalności w samorządzie ( jestem 
radną V kadencję)  i nigdy nie zrzarzyło się aby nie udzielić odpowiedzi Wojewodzie. 
 

Radny Piotr Irla – dlaczego nie było odpowiedzi, dlaczego nie przedstawiono Wojewodzie 
uzasadnienia w podjęciu tej uchwały. Dlaczego nie skorzystano z drogi legislacyjnej do WSA. 
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak odpowiadając potwierdził, że nie przesłano odpowiedzi do 
Wojewody z uwagi na zasadne uwagi w przedłożonym uzasadnieniu Wojewody. Ponadto jako 
jedno z wielu miast w województwie nie otrzymaliśmy pisma Wojewody Łódzkiego z  sierpnia  
2016 roku w którym Wojewoda przedstawił  wyjaśnienia przepisów  w sprawach określania zasad  
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 
Wiceburmistrz poinformował również, ze na najbliższe posiedzenie Rady będzie przygotowany nowy 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  poinformował Radę, że korespondencja 
adresowana do Rady Miasta nie wpływa do biura rady. O niektórych pismach dowiaduje się o osób 
zainteresowanych - składających  pismo na biurze podawczym Urzędu Miasta 
Podał dwa przypadki pism ( pismo Pana Piotra Kumanowskiego Przewodniczącego Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 4, pismo Rawskiego Klubu Sportowego „MAZOVIA”)  które nie trafiły 
bezpośrednio do biura rady. 
 
Wiceburmistrz Marek Pastusiak wyjaśniał, że korespondencja  jest prawidłowo dekretowana i 
powinna trafić do biura rady, należy to sprawdzić i wyjaśnić.  
  
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz w tym punkcie ogłosił 10 minut przerwy. 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski  opuścił obrady. 
 
Po przerwie  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść pisma  
Rawskiego Klubu Sportowego „MAZOVIA” w sprawie kosztów renowacji płyty boiska na stadionie 
miejskim z uwagi na dokonane zniszczenie podczas imprezy DNI RAWY. 
Zaproponował aby do wyjaśnienia tej sprawy powołać Komisje Rewizyjną Rady Miasta. 
W głosowaniu propozycja została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. 
 

Radny Michał Glicner stwierdził, że na dokonane zniszczenie płyty boiska na stadionie miejskim to 
niegospodarność, zła decyzja w sprawie wykorzystania płyty boiska pod imprezę Dni Rawy. 
Zaproponował aby imprezę Dni Rawy przenieść nad zalew. 
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Radny Piotr Irla zapytał, kto personalnie wydał decyzje o wykorzystaniu płyty boiska do imprezy 
Dni Rawy – parady wojskowej czy pokazu strongmenów. 
 
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu przybyłym na obrady  Rady Miasta właścicielom 
nieruchomości  przy ulicy Krakowskiej „ teren dawniej Spółdzielni Rawianka”. 
Sprawa dotyczyła zmiany planu  zagospodarowania przestrzennego. 
 
Wyjaśnień udzielała  Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
 

Radny Michał Glicner zgłosił wnioski: 
-  w sprawie obniżenia  kosztów komunikacji miejskiej poprzez współpracę z przedsiębiorcami, 
zaproponował aby oddać im  patronat na niektóre przystanki, na których mogliby zamieszczać  
swoje reklamy, 
- w sprawie wyznaczenia na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji  strefy do grillowania. 
 

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   ogłosił zakończenie obrad  
              XXIX Sesji   Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1400  do  1930. 
             
              Sporządziła Alicja Lasota. 

 
 

  
 


