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P r o t o k o ł 

z obrad XXXIII  Sesji VII kadencji Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka w dniu  31 sierpnia  2017 r. 

 
Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.  
Uczestniczyło 13 radnych.  
Nieobecni radni: 
 

1. Sławomir Stefaniak 
2. Jacek Malczewski 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal, Zastępca Burmistrza Miasta Marek 
Pastusiak, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji 
i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta. 
  
Obrady XXXIII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 

Powitał zaproszonych gości oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść wniosku grupy radnych o 
zwołanie sesji nadzwyczajnej. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany 
porządek obrad. 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie  porządku obrad.  
3. Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego – uchwały nr  22/107/2017        
    Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lipca 2017 r. 
4. Sprawy różne. 
5. Interpelacje, zapytania. 
6. Zakończenie obrad. 
 
Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
Uwag do porządku obrad nie było. 
Rada Miasta przyjęła proponowany porządek obrad. 
 

Radny Leszek Jarosiński zgłosił propozycję aby pobrane diety za dzisiejsze  posiedzenie 
przekazać na szczytny cel. 
 

Radna Grażyna Dębska zabierając głos zwróciła uwagę, że jest to kolejna  sesja Rady Miasta 
na wniosek Burmistrza Miasta w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego – uchwały nr  
22/107/2017   Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lipca 2017 r. 
po raz drugi będziemy dyskutować w tej samej sprawie. 
Dobrze się stało, że po dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetu grupa radnych poparła wniosek 
mieszkańców ulicy Jeżowskiej  i złożyła  wniosek do Burmistrza Miasta o zwołanie posiedzenia 
Rady Miasta i rozważenia po raz drugi sprawy dofinansowania dla mieszkańców , którzy złożyli 
wnioski o dofinansowanie z WFOŚiGW z programu KAWKA.  
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Radny Michał Glicner zaproponował aby uczcić minutą ciszy  rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny 
„INKI”  przypadającą na dzień 28 sierpnia.  
Radny dodał, że przed Miejskim Domem Kultury jest tablica jej pamięci – patronka Miejskiego 
Domu Kultury i nikt nie pamiętał o tej rocznicy. Zgłosił wniosek aby o tym dniu pamiętać i zapalić 
symboliczną lampkę. 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poprosił Radę o uczczenie minutą ciszy 
rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „INKI”. 
 
Następnie Przewodniczący Rady kontynuował obrady. 

 
Ad 3. Uchwała w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego – uchwały nr  22/107/2017        

    Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lipca 2017 r. 

 

Przewodniczący Rady Miasta przedstawił treść pisma mieszkańców Os. Jeżowska w sprawie 
podjęcia działań prawnych prowadzących do zaskarżenia uchwały 22/107/2017  Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność w 
części uchwały nr XXIX/224/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie określenia zasad 
dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła  na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Radny Piotr Irla zaproponował, aby zaskarżyć uchwałę  RIO  tyko w części dot. pkt.2, tiret 3. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Irli. 
Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. 
 

Piotr Irla  zabierając głos stwierdził, że taka decyzja o zaskarżeniu uchwały RIO  daje nadzieje dla 
mieszkańców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie z WFOŚiGW z programu KAWKA.  
 

Wiceburmistrz Miasta Marek Pastusiak poinformował, że Urząd Miasta przesłał informację – 
wykaz wniosków o dofinansowanie z programu KAWAKA - do WFOŚiGW w Łodzi. 
Są to 33 wnioski na kwotę 180 495 zł. 
 

Radny Leszek Jarosiński – chcemy służyć mieszkańcom, wspierać ich inicjatywę w wymianie  
pieców centralnego ogrzewania., lecz do chwili rozstrzygnięcia nadzorczego kwota 180 tys. będzie 
zamrożona. Mnie nie przekonuje ta forma zaskarżenia uchwały RIO, gdzie mamy informacje radcy 
prawnego, że pozytywny wyrok w tej sprawie jest wątpliwy,  mając na uwadze również inne 
wyroki sądowe w podobnej sprawie. 
 

Radca Prawny Marcin Młynarczyk przestawił opinię prawną w  zakresie konieczności 
zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego – uchwały 22/107/2017 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lipca 2017 r. w zakresie uchylenia 
zapisów odnośnie możliwości sfinansowania kosztów poniesionych przez odbiorców końcowych 
w ramach programu KAWKA. 
W związku ze zgłaszanymi zapytaniami i wątpliwościami odnośnie przyszłego rozstrzygnięcia 
wojewódzkiego sądu administracyjnego w Łodzi w przedmiocie ewentualnej skargi Rady Miasta 
na powołane wyżej rozstrzygniecie nadzorcze RIO, w pełni podtrzymuję swoje stanowisko w 
sprawie przedstawione wyczerpująco na poprzedniej sesji Rady Miasta o niewielkich szansach na 
uzyskanie rozstrzygnięcia sądowego uchylającego zaskarżony fragment uchwały w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie źródeł ciepła na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2017 -2018. 
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                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  

 zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego – uchwały nr  22/107/2017  Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lipca 2017 r. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych, za -  11, 
 wstrzymujących – 2. 
 

Ad 5. Interpelacje, zapytania. 

 

Radny Michał Glicner zwrócił się z pytaniem kiedy będą konsultacje w sprawie remontu dróg miejskich. 
 
Radny Rafał Miszczak zwrócił się z pytaniem czy Dyrektor OSiR  podjął decyzję w sprawie 
przedłużenia sezonu letniego. Dzieci i młodzież rozpoczyna rok szkolny dopiero 4 września,  w ostatni 
weekend tj. 1-3 września OSiR powinien przedłużyć sezon letni.  
Z obserwacji wynika ( sprzątanie sprzętu pływającego), ze sezon zakończył się 31 sierpnia. 
Należy rozważyć temat, czy nie powinien być przedłużony sezon letni na zalewie. 
 
Radna Barbara Grzywaczewska  zwróciła uwagę na brak sprzętu dla dzieci na placu zabaw przy  
plaży dla dzieci. Obecny sprzęt nie nadaje się do użytku, pozostała tylko huśtawka.  
 

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   ogłosił zakończenie obrad  
              XXXIII  Sesji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1430  do  1630. 
 
              Sporządziła Alicja Lasota. 

 
 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

Zbigniew Sienkiewicz 

 


