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                                            P R O T O K O Ł 

z obrad  XXXIV  Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu  1 września   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 XXXIV 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 XXX, XXXI oraz XXXII  Sesji Rady Miasta. 
4.  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta     
     Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7. 
5.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawa Mazowiecka,  
     obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego,  Mszczonowskiej i Białej. 
6.  Zmiany nazwy Osiedla 9 Maja. 
7.  Wniosek o pomoc finansową dla poszkodowanych w ostatnich nawałnicach.   
8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 
9.  Zmiana uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta  
     Rawa  Mazowiecka na lata 2017–2020. 

 10.  Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 
 11.  Zmiana uchwały w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla  
        realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 
 12.  Informacja o organizacji roku szkolnego 2017/2018. 
 13.  Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w II kwartale 2017r 
 14.  Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  za okres od 1 kwietnia 2017r.  
        do dnia 30 czerwca  do  2017r. 
 15.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 16.  Interpelacje, zapytania. 
 17.  Zakończenie obrad. 

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

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

 

Protokół  z  obrad  XXX   Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 15 radnych.   
 
Protokół  z  obrad  XXXII   Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 15 radnych.   
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Protokół z obrad XXXI  sesji Rady Miasta  z dnia 26 lipca  2017 r. będzie przedłożony na 
kolejnej sesji. 
 
Ad 4.  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 

miasta  Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Zgodnie z opracowaniem pt. „Analiza 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 szereg fragmentów miasta położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 7.  
Celem sporządzenia nowego planu miejscowego będzie: 
- opracowanie nowego jednolitego planu dla całego obrębu ewidencyjnego (tekstu i rysunku)  
w obszarze, na którym obowiązuje osiem odrębnych uchwał w sprawie planu i zmian planu 
miejscowego z kilkunastoma załącznikami graficznymi do tych uchwał, 
- uwzględnienie wniosków zakwalifikowanych do zmiany planu, 
- wyodrębnienie dróg wewnętrznych z przeznaczeniem na ulice dojazdowe w istniejącej    
   zabudowie jednorodzinnej. 
Ustalenia nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego: 
- nie naruszą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
- nie wywołają skutków finansowych dla samorządu lub skutki te będą niewielkie, 
- nie naruszą ładu przestrzennego obszaru. 
Sporządzenie jednolitego planu miejscowego dla całego obrębu ewidencyjnego jest realizacją 
postanowień uchwały Nr XXXVI/337/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lutego 2006 r.  
w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik  - Przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie  przystąpienia do sporządzenia    
 miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta  Rawa Mazowiecka, obręb  
 ewidencyjny Nr 7. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta     
 Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za -  14, 
 wstrzymujących – 1. 
 

Ad 5.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawa 

Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego,  Mszczonowskiej i Białej. 

 

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 
obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej,  
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został sporządzony w wykonaniu uchwały Nr XXXIX/302/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 
3 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: 
Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, Niepodległości i Krakowskiej. 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę Nr XXVIII/208/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. wykluczającą z obszaru opracowania obszar położony w rejonie ul. 
Niepodległości  i Krakowskiej. Projekt zmiany planu podlegał ponownemu wyłożeniu do publicznego 
wglądu. 
Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka" 
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka. 
W projekcie zmiany planu, obszar przy ul. Kazimierza Wielkiego przeznaczono zgodnie ze stanem 
użytkowania pod tereny produkcyjne, składy i magazyny, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oraz trwałe użytki zielone w dolinie rz. Rawki. Zmianą, w stosunku do ustaleń obowiązującego 
studium objęto teren po nieczynnym cmentarzu, którego granice wyznaczono według dokumentów 
historycznych. Pozostały fragment przeznaczono pod tereny usługowe z zakresu obiektów o 
funkcjach: sakralnych, kościelnych kultury i opieki społecznej.  
Cały obszar położony przy ul. Mszczonowskiej i Białej przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną. W terenie istniejącej bazy budowlanej wyodrębniono niezbędną powierzchnię 
trawiastą na fragmencie stycznym do rz. Rawki. 
Uwzględniono również szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad ochrony 
środowiska i zasad uzbrojenia terenu oraz w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu.  
Należy stwierdzić, że takie rozwiązania, w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu, 
przyjęte w zmianie planu miejscowego są zgodne z ustaleniami i przyjętymi kierunkami rozwoju 
przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Rawa Mazowiecka.  
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegał dwukrotnie 
wyłożeniu do publicznego wglądu. W okresie wyłożenia, obejmującego okres jednego miesiąca  
oraz w terminie 14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany planu nie wpłynęły. 
Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu 
miejscowego” należy stwierdzić, że zadania wywołujące skutki finansowe nie występują. 
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania 
z terenu, ważono interes publiczny i interesy prywatne, (wniosków do opracowania planu 
nie wniesiono), zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian 
w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględniono stan własności terenu. 
W myśl w/w uchwał i po przeprowadzonej analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia 
zmiany planu miejscowego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu 
miejscowego dla rozwiązania wybranych problemów. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik  - Przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawa Mazowiecka, obszary położone w rejonie ulic: 
Kazimierza Wielkiego,  Mszczonowskiej i Białej. 
  
 

                      Innych opinii nie było. 
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                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawa Mazowiecka, obszary    
 położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego,  Mszczonowskiej i Białej. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za -  14, 
 wstrzymujących – 1. 
 
Ad 6.  Zmiany nazwy Osiedla 9 Maja. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Nazwa Osiedla 9 Maja, nadana została Uchwałą Nr IV/17/78 z dnia 21 lipca 1978 r. Miejskiej 
Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej. Dzień 9 maja jako dzień zakończenia działań wojennych 
ustanowiony został w Polsce Narodowym Świętem Zwycięstwa i Wolności na podstawie dekretu z 
8 maja 1945 r. (Dz. U. z 1945 r. Nr 21 poz. 116) zatwierdzonego przez Krajową Radę Narodową, 
której przewodził Bolesław Bierut. 
W dniu 2 września 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 744). Zgodnie z art. 1 ust. 1 powoływanej ustawy nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego 
nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny 
ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować - za propagujące komunizm uważa 
się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, 
autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989 (art. 1 ust. 2). Z kolei art. 6 
ust. 1 ww. ustawy organ jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek w terminie 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie tej ustawy dokonać zmiany takich nazw budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. 
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa w IPN sporządziła wykaz nazw obiektów publicznych spełniających kryteria art. 1 
w/w ustawy (symbolizujących komunizm) i podlegających zmianie na podst. art. 6 ust. 1. 
W wykazie tym znalazła się nazwa „9 Maja”. 
W wolnej i niepodległej Polsce będącej państwem członkowskim Unii Europejskiej dzień 9 Maja  
nie może być wyłącznie wiązany ze stalinowską narracją historyczną.  
W związku z powyższym, proponuje się zmienić dotychczasową nazwę Osiedla 9 Maja na nazwę 
Osiedle 9 Maja z uzasadnieniem odnoszącym się do obchodzonego w tej dacie w krajach Unii 
Europejskiej Dnia Europy, ustanowionego na pamiątkę tzw. „Planu Schumana”. Tego właśnie dnia – 
9 maja 1950 r. w Paryżu, w atmosferze ogarniającej całą Europę groźby trzeciej wojny światowej, 
Minister Spraw Zagranicznych Francji, Robert Schuman, odczytał przedstawicielom prasy 
międzynarodowej deklarację nawołującą Francję, Niemcy i inne państwa europejskie do połączenia 
produkcji węgla i stali jako „pierwszą konkretną podstawę Federacji Europejskiej”. Tekst ten ma 
fundamentalne znaczenie dla całego ponadnarodowego procesu integracji europejskiej i i przyczynił 
się dla przyszłego zjednoczenia Europy i powstania Unii Europejskiej. Twórca planu Robert 
Schuman uważał, że „powojenny pokój i dobrobyt narodów Europy powinny być budowane 
wyłącznie jako dobro wspólne, zintegrowany postęp i rozwój, a pomyślność Europy wiąże się 
z pomyślnością tworzących ją narodów i państw (…)”. W roku 1985 rozpoczęto proces 
beatyfikacyjny Roberta Schumana.  
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Nowo nadana nazwa: Osiedle 9 Maja zgodnie z przedstawioną uchwałą będzie upamiętnieniem 
Dnia Europy, na pamiątkę ogłoszenia tzw. „Planu Schumana” w dniu 9 maja. 1950 r., który był 
podstawą do powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (protoplasty Unii Europejskiej) oraz 
będzie jednocześnie stanowić będzie upamiętnienie osoby Roberta Schumana – twórcy planu. 
 

Radny Sławomir Stefaniak zwrócił uwagę, ze proponowana zmiana nic nie wnosi. 
Czy nie powinna być inny zapis w uchwale który mówi o zmianie nazwy. 
 

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, ze zaproponowane uzasadnienie do uchwały rozwiązuje 
problem, mieszkańcy  Osiedla 9 Maja w przeprowadzonych  konsultacjach  wyraźnie zadeklarowali  
swoją wolę o pozostawieniu tej nazwy. 
 
Radny Stanisław Kabziński stwierdził, że jego zdaniem to mieszkańcy osiedla winni zdecydować 
o nazwie osiedla. 
 

Radna Grażyna Dębska – miałam te same uwago co radny Sławomir Stefaniak, że dokonuje się 
zmiany nazwy ulicy 9 Maja na ulicę  9 Maja. Po  dyskusji i wyjaśnieniach na posiedzeniu Komisji 
przez  Naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami zostałam przekonana do słuszności proponowanej 
uchwały. 
 
Radny Michał Glicner  uważa, że należy zmienić nazwę wg propozycji Burmistrza Miasta. 
 

Radny Rafał Miszczak – wykłania IPN jest w tej sprawie jednoznaczna, że wszystkie  nazwy nadane 
przez samorządy upamiętniające lub symbolizujące  komunizm są do zmiany. 
Proponowana uchwała jest trochę dziwna i niejednoznaczna, lecz zgadzam się z wola mieszkańców 
i akceptuje ten projekt uchwały. 
 
Marcin Młynarczyk radca prawny  wyjaśniał, że  2 września 2016 r. weszła w życie ustawa  
o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Zgodnie z art. 1 ust. 1 powoływanej ustawy nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wydarzeń nadawane przez jednostki 
samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, lub dat symbolizujących 
komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować   
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Upamiętniania Walk 
i Męczeństwa w IPN sporządziła wykaz nazw obiektów publicznych spełniających kryteria art. 1 
w/w ustawy (symbolizujących komunizm) i podlegających zmianie na podst. art. 6 ust. 1. 
W wykazie tym znalazła się nazwa „9 Maja”. 
 

Tomasz Walas uczestnik posiedzenia Rady Miasta zabierając głos stwierdził, ze nie zgadza 
się z takim uzasadnieniem i nie powinno być ograniczenia konsultacji z mieszkańcami tylko 
dla Osiedla 9-Maja. 
 

Adam Iwaszkiewicz Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Rawie Mazowieckiej uważa, że 
winna być uszanowana wola mieszkańców osiedla 9-Maja. 
 

                     Opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 zmiany nazwy Osiedla 9 Maja. 
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 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za -  13, 
 wstrzymujących – 2. 
 
Ad 7.  Wniosek o pomoc finansową dla poszkodowanych w ostatnich nawałnicach.   

 
Temat referowała  Jolanta Makowska –   Sekretarz Miasta. 
Powiedziała m.in. 
 
W nocy z piątku  na sobotę 11 sierpnia 2017r. na 12 sierpnia 2017 r.  nad Pomorzem przeszła 
nawałnica , która spowodowała znaczne zniszczenia  domów ( zerwane dachy, domy pozbawione 
prądu, niektóre domy całkowicie zniszczone i straty  w drzewostanie . 
Chcąc choć trochę ulżyć  w tych zniszczeniach proponujemy przekazać 10 tys. zł dla gminy z 
tego terenu. 
Miasto  Rawa Mazowiecka proponuje udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sośno w formie  
dotacji celowej w  kwocie 10.000 zł  z przeznaczeniem na zadanie – naprawy bieżące dróg gminnych,  
w związku z usunięciem skutków nawałnic, które przeszły przez miejscowości Gminy Sośno. 
 
Opinia Komisji Budżetu przedstawił  Michał Glicner przewodniczący komisji. 

Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała  wniosek o pomoc finansową dla poszkodowanych w 
ostatnich nawałnicach – dla Gminy Sosno. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 wniosku o pomoc finansową dla poszkodowanych w ostatnich nawałnicach.   
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.   
 
Ad 8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 

 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
Zmiana w planie dochodów dotyczy: 
1/ Dział 600 - Transport. 
Wprowadza się do planu dochody w § 0640 w kwocie 2.000 zł  z tytułu zwrotu kosztów 
egzekucyjnych i kosztów upomnień. 
 
2/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 
Wprowadza się do planu dochodów dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 
6.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do ratowania życia i mienia. 
 
3/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych. 
Wprowadza się do planu dochody w § 0640 w kwocie 2.000 zł  z tytułu zwrotu kosztów 
egzekucyjnych i kosztów upomnień. 
 
4/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 
Zwiększenie dochodów w tym dziale obejmuje następujące pozycje: 
- § 0750 wpływy z dzierżawy pomieszczeń w szkołach zwiększenie w wysokości 3.000 zł, 
- zwiększenie dochodów różnych w § 0970  o 2.000 zł, 
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- przyjmuje się dotację z budżetu Unii Europejskiej w § 2008 w wysokości 125.700 zł na realizację 
projektu unijnego w Szkole Podstawowej Nr 1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej przygotowała 
projekt prowadzenia zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych z terenu miasta Rawa Mazowiecka i 
aplikowała o środki z grantów unijnych. Projekt uzyskała dofinansowanie w kwocie 249.000 zł na 
lata 2017/2018, na rok bieżący przypadają środki jw. 
- wprowadza się do budżetu Miasta dotację celową z budżetu państwa w § 6330 wysokości 
1.000.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie prac modernizacyjnych II etapu przebudowy i 
modernizacji budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1. 
 
5/ Dział 852 – Pomoc społeczna. 
Wprowadza się do planu dochodów w tym dziale następujące pozycje: 
- zwiększa się o kwotę 5.000 zł wysokość dochodów różnych w § 0970 z tytułu zwrotu zasiłków 
pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie, 
- przenosi się kwotę 60.000 zł planowaną w § 2360 z dochodów z tytułu obsługi przez miasto 
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z działu 852 – Pomoc społeczna,  do działu 
855- Rodzina, zgodnie ze zmienioną klasyfikacji budżetowej. Dochody z obsługi zadań 
związanych z funduszem alimentacyjnym są klasyfikowane w dziale 855. 
 
6/ Dział 855 – Rodzina. 
- Zwiększa się o kwotę 5.000 zł w § 0970 planowane dochody ze zwrotu zasiłków pobranych 
niezasadnie lub w nadmiernej wysokości. 
- Wprowadza się do planu w tym dziale dochody w kwocie 60.000 zł przeniesione z działu 852. 
 
7/ Dział 900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
Wprowadza się do planu dochodów następujące tytuły: 
- kwota 2.000 zł w § 0640 to dochody z kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, 
- dochody w § 6280 w wysokości 1.172.750 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie 
kosztów inwestycji realizowanych w ramach programu niskiej emisji.  
Dotacja z Funduszu przeznaczona jest na refundację kosztów ponoszonych przez osoby fizyczne i 
prawne na wymianę źródeł ciepła. Dotacja będzie przekazana zgodnie z podpisaną umową na 
realizację programu w latach 2017 – 2018, na rok bieżący przypada kwota jw. 
 
Zmiany w planie wydatków dotyczą: 
1/ Dział 600 – Transport, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne: 
1.Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ulicy Reymonta 
Plan – 50.000,00 zł  
Zmniejszenie – 20.000,00 zł 
Plan po zmianach – 30.000,00 zł 
 
Opracowanie przedmiotowej dokumentacji wykonano za kwotę 29.534,76 zł.  
Pozostałe środki przeznaczone zostaną na realizacje tego przedsięwzięcia. 
 
2. Budowa odwodnienia terenów wzdłuż ulicy Południowej i Reymonta w Rawie Mazowieckiej.  
W ramach zadania wykonany zostanie liniowy drenaż terenów z włączeniem go do istniejącej 
kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta. Celem  zadania będzie stabilizacja poziomu wód 
gruntowych na tym obszarze. 
Plan – 0 
Zwiększenie – 120.000,00 zł  
Plan po zmianach – 120.000,00 zł 
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3. zmniejsza się o kwotę 200.000 zł planowane wydatki na Opracowanie dokumentacji technicznej  
i remont ul.Polnej - odcinek od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Przemysłowej, plan po zmianie wynosi 
370.000 zł. Aktualnie ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej remontu 
ulicy. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na wysoką cenę  jaką zaoferował  wykonawca. 
 
4. Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska i Tulipanowa 
w Rawie Mazowieckiej. 
Plan – 0 
Zwiększenie – 50.000,00 zł  
Plan po zmianach – 50.000,00 zł 
Realizacja zadania pozwoli rozwiązać problem mieszkańców tego rejonu miasta polegający na 
ciągłym zalewaniu ich posesji podczas burz, czy większych opadów deszczu. Do  istniejącej 
kanalizacji deszczowej podłączone zostaną 4 nowe wpusty. 
 
5. Wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych  kwotę 15.000 zł  na budowę  fragmentu 
chodnika w ul. Tomaszowskiej. Celem zadania jest połączenie istniejącego  chodnika  ul. 
Tomaszowskiej z chodnikiem prowadzącym od zakładów „Metalbud Nowicki”. Powstanie w ten 
sposób nie przerwany ciąg pieszy z miasta do zakładów. Przeprowadzona została procedura 
rozeznania rynku wykonawców na to zadanie i po zatwierdzeniu środków można będzie 
niezwłocznie przystąpić do jego realizacji. 
 
6. Przenosi się kwotę 15.000 zł planowaną na dofinansowanie kosztów budowy chodnik w ul. 
Księże Domki do rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe, środki te zostaną przekazane 
w formie dotacji dla Powiatu Rawskiego.  Dofinansowanie z budżetu Miasta nie może 
stanowić więcej niż  50 % kosztów wykonania inwestycji. 
 
2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
Rozdział 70005 – wprowadza się do planu wydatków środki na zakup lokalu mieszkalnego, który 
zostanie udostępniony do zamieszkania w naszym mieście rodzinie repatriantów z azjatyckiej 
części terenu dawnego ZSRR, zgodnie z uchwałą Rady Miasta podjętą na sesji w dniu 26 sierpnia 
br. Środki w kwocie 150.000 zł przeznaczone będą na zakup lokalu oraz jego adaptację do celów 
mieszkaniowych. Miasto pozyska z budżetu państwa, stosowne do obowiązującego prawa, dotację 
na pokrycie części kosztów z tym związanych. 
 
3/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 
Rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji, przeznacza się  kwotę 13.000 zł  na  dofinansowanie 
kosztów zakupu samochodu – oznakowanego radiowozu  dla Komendy Powiatowej Policji  w Rawie 
Mazowieckiej, zgodnie z wnioskiem Komendanta Policji. 
Rozdział 7412 – wprowadza się do budżetu zadanie związane z zakupem sprzętu ratującego 
życie i mienie, który zostanie przekazany do OSP w Rawie Mazowieckiej. Za kwotę 9.000 zł 
zostanie zakupione działko do wyposażenia samochodu bojowego. Środki na ten cel w 
kwocie 6.000 zł pochodzą z dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego, pozostała 
kwota to środki własne budżetu Miasta. 
 
4/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 90.000 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 
5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 
- zmiany w rozdziale 80101 dotyczą: 
1. Remont siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ 
Plan – 70.000,00 zł 
Zwiększenie – 20.000,00 zł 
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Plan po zmianach – 90.000,00 zł 
Po przeprowadzonej ekspertyzie budynku oraz konsultacjach z użytkownikiem zdecydowano dokonać 
gruntownego remontu dachu.   
2. Instalacja monitoringu w budynkach  Szkoły Podstawowej nr 4                                                                                    
Plan – 0                                                                                                                                                           
Zwiększenie – 50.000,00 zł                                                                                                                                          
Plan po zmianach – 50.000,00 zł 
Według oceny ekspertów sieć monitoringu powinna być tak zaprojektowana, żeby był jeden 
rejestrator po stronie Szkoły Podstawowej, który umożliwi podgląd na wszystkie kamery 
zainstalowane na obu częściach budynku.  W wyniku modernizacji sieć monitoringu powinna 
składać się  z 32 kamer, w tym 18 kamer wewnętrznych i 14 kamer zewnętrznych.   
 
- zmiany w rozdziale 80404 – przedszkola obejmują: 
Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł na zwiększenie planowanej kwoty dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli funkcjonujących w naszym mieście. Kwota ta jest niezbędna do 
zabezpieczenia na najbliższe miesiące br. Aktualnie miesięcznie z budżetu naszego Miasta 
przekazujemy dotację na niepubliczne placówki w kwocie 160.000 zł. 
- wydatki majątkowe obejmują zmiany w planie wysokości środków na przebudowę i modernizację 
budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1. 
Zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł wysokość środków własnych budżetu Miasta planowanych na 
tym zadaniu i jednocześnie zmniejsza się o ta wysokość planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy, 
który stanowił źródło pokrycia części planowanych środków własnych na tym zadaniu.  
Wprowadza się zwiększenie planowanych wydatków na tym zadaniu o kwotę 1.080.000 zł w tym 
1.000.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i kwota zwiększenia z środków własnych  
o 80.000 zł. Zwiększenie środków o 80. 000 zł wynika z następujących potrzeb: 
Po dokonaniu rozbudowy budynku przedszkola o 3 znaczące części (budynki) modernizacji musi 
ulec także kotłownia. Ze względów formalnych modernizacji kotłowni nie można było uwzględnić 
w dokumentacji technicznej. Dotychczas kotłownia funkcjonowała na dwóch obiegach.  
Dzisiaj z racji rozbudowy oraz zastosowanych technologii niezbędnych będzie 5 obiegów  (2 na 
ciepło technologiczne do nagrzewnic, 2 do centralnego ogrzewania i 1 do ciepłej wody), które 
zapewnią równy rozdział ciepła i ciepłej wody w budynku oraz sprawne działanie nagrzewnic. 
Oprócz tego wymianie ulegnie dwoje drzwi zewnętrznych drewnianych na aluminiowe. Jedne z 
nich miały ulec likwidacji (otwór miał zostać zamurowany), ale ze względów funkcjonalnych 
postanowiono je zachować. Oprócz tego planuje się dodatkowo wykonać nieprzewidzianą 
wcześniej bramę w ogrodzeniu od strony ulicy Kilińskiego oraz w konsekwencji dodatkową 
powierzchnię z kostki betonowej. Planuje się także wykonać nowe logo dla Przedszkola oraz 
wyposażyć nowe sale zajęć  w rolety i moskitiery. 
 
6/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 
- rozdział 90095 – wprowadza się do budżetu Miasta zadanie dotyczące realizacji programu 
Poprawy jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej. Program ten będzie realizowany w oparciu o 
stosowną uchwałę Rady Miasta Rawa mazowiecka oraz przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi. Program będzie polegał na udzieleniu 
dofinansowania w formie dotacji dla osób fizycznych i prawnych, które dokonają wymiany 
dotychczasowych źródeł ciepła na źródła ekologiczne.  
W Br. przeznacz się w budżecie Miasta na dotacje kwotę 1.842.750 zł., z tego WFOŚiGW w 
Łodzi przekaże zgodnie z umową 1.172.750 zł i z budżetu Miasta 670.000 zł ( zgodnie z 
uchwałą Rada Miasta ustaliła poziom dofinansowania z budżetu Miasta na poziomie 20 % 
kosztów kwalifikowanych). 
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Wydatki bieżące w kwocie 10.000 zł to środki przeznaczone na pomoc finansową dla gminy 
wskazanej przez Rade Miasta, poszkodowanej w czasie ostatnich nawałnic w pogodzie. 
   
7/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
Rozdział 92118 – Muzea 
1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka 
1.1 Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia. 
Zwiększenie  o kwotę 50.000,00 zł planowanych środków na to zadanie w 2017 roku. 
Po opróżnieniu budynku z mebli i eksponatów, po rozpoczęciu prac remontowych i dokonaniu 
odkrywek,  odsłonięcia fundamentów zachodzi potrzeba wykonania niezbędnych robót dodatkowych 
w branży elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowlanej. Prace te zalecone zostały przez konserwatora 
zabytków, która wizytowała budynek w trakcie remontu.  
 
W projekcie niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę  884.000 zł  wysokość planowanych 
przychodów budżetu miasta  z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
W wyniku dokonanej zmiany zgodnie z projektem różnica między planowanymi dochodami i 
planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7 888.000 zł, który 
zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji i wolnych 
środków. 
Zmniejsza się o 1.000.000 zł wysokość planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie deficytu 
budżetu, w związku z wprowadzeniem do dochodów budżetu dotacji celowej  z budżetu państwa na 
modernizację i przebudowę przedszkola nr 1. 
Na wniosek Dyrektora OSiR dokonuje się zmiany wysokości środków obrotowych na początek br. 
W związku zamknięciem roku 2016 faktyczny stan środków obrotowych wynosi 146.366,30 zł, a 
planowany w styczniu br. przy uchwale budżetowej wynosił 120.916 zł. 
 

Radny Piotr Irla – proponowana jest zmiana w budżecie Miasta w zakresie inwestycji w ulicy 
Polnej, dla naszej grupy radnych jest to inwestycja priorytetowa, wprowadzona do budżetu Miasta 
na 2017rok  i oczekujemy od Burmistrza Miasta jej realizacji w roku 2017. Burmistrz stara się 
udowodnić, że tej inwestycji nie da się w bieżącym roku wykonać i proponuje przesunięcie 
środków na inne inwestycje. Nie wyrażamy zgody na takie działania 
 
Burmistrz Miasta  odpowiadając wyjaśniał, że inwestycja ta budzi kontrowersje, nie ma  
możliwości aby ta inwestycja mogła być realizowana w tym roku, ta inwestycja jest do realizacji 
lecz w 2018 roku. Burmistrz stwierdził, że tej inwestycji nie jest w stanie  zrealizować w bieżącym 
roku, są  inne inwestycje które są w pracach  wysoko zaawansowane i mogą być w tym roku 
zakończone. 
Burmistrz Miasta oświadczył, że nie zrealizuje tej inwestycji w bieżącym roku. 
Fizycznie jest to niemożliwe w takim zakresie jakim została wpisana do budżetu na 2017 rok. 
Środki finansowe zostaną zamrożone a można wykonać inne  ważne inwestycje. 
Takie rozwiązanie wskazuje na niegospodarność. 
 
 
Radna  Grażyna  Dębska - jestem niezadowolona z decyzji Pana Burmistrza, że inwestycja w ulicy 
Polnej nie zostanie wykonana. My  chcemy być skuteczni w tym co robimy. 
Odniosę się do wypowiedzi Pana Burmistrza na briefingu gdzie Pan  powiedział, że  niektórzy radni  
robią aferę z niektórych spraw min w sprawie boiska  do piłki plażowej. 
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Uważam, że jeżeli zwracamy uwagę na niewykonane zadanie to wyrażamy dbałość o wykonanie 
budżetu. Jeżeli ta inwestycja – boisko do piłki plażowej -  jak tak prosta to dlaczego do tej pory 
nie została wykonana, kończy się trzeci kwartał. 
Wracając do inwestycji w ulicy Polnej to skutecznie walczymy o to zadanie od początku kadencji, 
 to jest trzeci rok. Pan Burmistrz twierdzi że są prowadzone intensywne działania. Mam pytanie 
jakie to są działania i ile w tej sprawie zrobiono. 
Rolą Rady jest aby czuwać nad realizacja budżetu. 
 

Radny Piotr Irla – budżet został  uchwalony w miesiącu styczniu, dopiero w miesiącu kwietniu 
zlecono  mapy do celów projektowych. Do tej pory nie wyłoniono projektanta. Czy to skuteczność. 
Czy zniszczenie boiska Mazovi  w czasie organizacji DNI RAWY, aby zorganizować pokaz 
kawalerii konnej to gospodarność. 
 

Radny Michał Glicner zabierając głos zgłosił po raz kolejny wniosek o zakup sprzętu 
rejestrującego obrady Rady Miasta. Dodał, ze jest to bardzo małe zadanie i nie może Burmistrz do 
tej pory zrealizować. 
 

Rady Sławomir Stefaniak zabierając głos wyjaśniał, że  można budżet zrównoważyć zaciągając 
kredyt w wysokości 1mln zł i kontynuować  inwestycje w ulicy Polnej. 
 

Paweł Piątkiewicz Naczelnik Wydziału wyjaśniał o trudnościach w realizacji inwestycji w ulicy 
Polnej w bieżącym roku. Ta inwestycja nie jest do zrealizowania w bieżącym roku. 
 

Dyrektor OSIR Tadeusz Kotusiński wyjaśnił, że naprawa boiska Mazovi została wykonana 
bezkosztowo. Zakupiono tylko trawę i parę worków ziemi. 
 Własnymi zasobami naprawiliśmy boisko. 
 

Burmistrz Miasta – sprzęt rejestrujący będzie zakupiony do końca bieżącego roku. 
  
Radny Leszek Jarosiński apelował do radnych o racjonalne działania, rozpoczęte inwestycje należy 
dokończyć np. Przedszkole Nr 1 czy monitoring w Szkole Podstawowej Nr 4, a następnie 
rozpoczynać kolejne na miarę środków w budżecie. 
 

Radny Piotr Irla zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta co z wolnymi  pomieszczeniami  
nad Żłobkiem. Dlaczego nie są zagospodarowane. Brak wpływów do budżetu z wynajmu to 
niegospodarność. 
 

Radny Stanisław Kabziński – budowa Żłobka w takim wersji to zła  decyzja, winien być inaczej 
zaprojektowany, natomiast  budowa ulicy Polnej od początku była źle zaprojektowana i wykonana. 
 

Jolanta Witczak Skarbnik Miasta – wyjaśniała, że 1 mln zł  wpisany po stronie dochodów ma 
wpływ na wskaźniki budżetowe. Należy wziąć pod uwagę nadchodzącą rewitalizacje oraz spłatę w 
latach następnych kredytów już zaciągniętych. Następne lata 2018 do 2021 będą bardzo trudne dla 
budżetu. Zaciągniecie kolejnego kredytu w wys. 1 mln zł znacznie obniży wskaźniki budżetu. 
Rok 2017 jest też bardzo trudny dla budżetu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Jacek Malczewski – uważam ze wykonanie inwestycji w ulicy Polnej 
 w bieżącym roku jest niemożliwe. Zamrożenie środków finansowych w tym roku na to zadanie to  
jest błędne podejście i nieracjonalne. Ulicę Polną należy realizować lecz w następnym roku 
budżetowym. 
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Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 15 minut przerwy. 

 

Jolanta Witczak Skarbnik Miasta  wyjaśniała zasady zmiany  w budżecie Miasta, poinformowała, 
że inwestycja w ulicy Polnej jest zaplanowana na lata 2018 -2019. 
 

Radny Rafał Miszczak – wykonanie inwestycji w ulicy Polnej w bieżącym roku jest niemożliwe. 
Zamrożenie środków finansowych w tym roku na to zadanie to niegospodarność. Ulicę Polną należy 
realizować lecz w następnym roku budżetowym.\ 
 

Jolanta Witczak Skarbnik Miasta – ulica Polna jest zapisana do realizacji z płatnościami w 2018 i 
2019 roku. Ta inwestycja jest  wpisana w pełnym zakresie lecz z płatnością w tym roku w kwocie 
 370 tys. zł. natomiast w 2018 roku w wysokości 200 tys. zł. 
 

Radny Piotr Irla – propozycja Pani Skarbnik to żaden kompromis – ponawiam  swój wniosek aby nie 
zdejmować  z budżetu kwoty 200 tys. zł na realizację inwestycji w ulicy Polnej. 
 
Burmistrz Miasta zaproponował aby zdjąć kwotę 100 tys. zł z  inwestycji w ulicy Polnej. 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił  5 minut przerwy. 

 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnego Piotra Irly. 
Wniosek w głosowaniu został przyjęty. 
Głosowało 15 radnych, za – 12, przeciw -2, wstrzymujących 1. 
 
Obrady opuścił radny Krzysztof Chałupka. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka 
na rok 2017. 
 
 Innych opinii nie było.  
 

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

 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za 13, 
wstrzymujących – 1. 
 
Ad 9.  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  
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w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.  
W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w dniu  1 września , do planu przychodów  budżetu  
na 2017 rok wprowadza się zwiększenie o kwotę 884.000 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 7.888.000 zł. 
Planowana kwota  przychodów ogółem to 9.938.000 zł, a planowane rozchody z tytułu spłaty 
kredytów i pożyczek wynoszą 2.050.000 zł. 
Zmniejsza się planowana kwota przychodów z tytułu kredytów bankowych o kwotę 1.000.000 zł, 
w związku z pozyskaną przez Miasto dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.000.000 zł na 
modernizacje budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1. 
W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany wysokości planowanych nakładów na 
realizację zadań związanych z rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka następujących tytułach: 
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka 
1.1 Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia. 
Zwiększenie  o kwotę 55.000,00 zł wysokość planowanych nakładów na realizację prac remontowych 
w 2017 roku. 
Ponadto do przedsięwzięć majątkowych wprowadza się nowy tytuł programu dwuletniego PN. 
Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - udzielenie dotacji na 
dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 
ramach zadania "Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej" z kwotami w 2017 – 1842.750 zł i w 
2018 roku 1.312.363 zł. Zadanie jest finansowane przy udziale środków z WFOŚiGW, dotacja z Funduszu na 
poziomie  33 % kosztów poniesionych na wymianę źródeł ciepła. 
Środki własne budżetu miasta na poziomie 20% poniesionych nakładów na inwestycję. 
Wprowadza się do wykazu zadań Opracowanie dokumentacji technicznej i remont ul. Polnej - odcinek 
od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Przemysłowej, z kwotami w 2017 roku – 370.000 zł i w 2018 roku  
200.000 zł. 
Do wykazu programów wieloletnich wprowadza się projekt realizowany ze środków Unii 
Europejskiej w Szkole Podstawowej Nr 1 pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji z kwotami 
w 2017 r -125.700 i w 2018 roku kwota 123.300 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 14 radnych.  
 

    Ad 10.  Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
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Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 roku o Policji, gminy mogą uczestniczyć 
w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji , poprzez przekazanie środków finansowych 
Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. Środki z wsparcia gmin mogą być przeznaczone na 
zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji.  
W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu - radiowozu oznakowanego dla Komendy 
Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, przedkładam Wysokiej Rady  projekt uchwały w 
sprawie udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 13.000 zł na dofinansowanie zakupu 
samochodu, który przyczyni się do zapewnia właściwego poziom bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie naszego miasta.  
 

  Radny Rafał Miszczak zaproponował aby dla Policji zakupić rowery. Na pewno będą  bardzo   
  pożyteczne w obsłudze patroli. 
 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane wsparcie finansowe w wysokości 13 000 zł 
dla Wojewódzkiego  Funduszu Wsparcia Policji. 
   
 Innych opinii nie było.  
 

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

 
 Uwag do treści uchwały nie było. Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. 
Głosowało 14 radnych.  
 

    Ad 11.  Zmiana uchwały w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych      

         dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
   Temat referował  wiceburmistrz Marek Pastusiak. 

   Powiedział m.in. 

Z  uwagi na brak możliwości realizacji harmonogramu konsultacji dla wyłonienia projektów 
do Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 określonego przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka 
w uchwale nr XXX/231/17 z 29 czerwca 2017 r. proponuje się zmodyfikowanie treści 
załącznika do  uchwały  nr VI/28/15 z 22 kwietnia 2015 r. w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 
XXX/231/17 z 29 czerwca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017 r. 
poz. 3464), przez dodanie zapisu umożliwiającego Burmistrzowi ustalenie harmonogramu 
przygotowania budżetu obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018.  
W latach następnych taka kolizja nie wystąpi i realizowany będzie harmonogram przyjęty 
przez Radę Miasta.  
 
Opinii nie było.  
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
   w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych      
   dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
 Uwag do treści uchwały nie było.   



 15 

 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  
 

    Ad 12.  Informacja o organizacji roku szkolnego 2017/2018. 

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

Powiedziała min. 

Wdrażając reformę systemu oświaty, zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/196/2017 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju 
szkolnego – od dnia 1 września 2017 r.  Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów zostało włączone 
do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusz Kościuszki a Gimnazjum Nr 2 zostało włączone do 
Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego.  
Zmiany związane z aktualną reformą dla miejskiego systemu oświaty zaczynają się od roku 
szkolnego 2017/2018, a zakończą w roku szkolnym 2022/2023.  
Pomimo obaw towarzyszących wprowadzanym w wyniku reformy zmianom, dzięki właściwej 
organizacji, dużemu zaangażowaniu i dobrej współpracy służb burmistrza, dyrektorów placówek 
oświatowych, nauczycieli oraz Kuratorium wszyscy dotychczasowi pracownicy zatrudnieni w 
miejskich placówkach oświatowych znaleźli zatrudnienie w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto Rawa Mazowiecka.   
Od 1 września 2017 roku: 
- uczniowie po klasie szóstej rozpoczną naukę w siódmej 
- rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, szkoły nie przeprowadzą naboru do I klasy 
- nabór przeprowadzą szkoły branżowe I stopnia 
- wprowadzone zostaną nowe podstawy programowe w klasach I, IV oraz VII 
- nie będzie sprawdzianu szóstoklasisty 
Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w 
publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych oraz gimnazjach. 
Miasto Rawa Mazowiecka obejmuje swoim działaniem 2421 dzieci i młodzieży uczęszczających  
do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.  
Wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych oraz w przypadku dzieci 3 – 5 letnich, także w innych formach 
wychowania przedszkolnego. 
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 
przedszkolnym można objąć dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w 
tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 
W roku szkolnym 2017/2018 do 22 oddziałów w przedszkolach miejskich przyjęto 529 dzieci 
,w tym 51 dzieci z innych gmin.  
 W szkole podstawowej nauka trwa 8 lat i jest obowiązkowa. Czas nauki jest podzielony na 
dwa etapy:  klasy I – III kształcenie zintegrowane, klasy IV – VIII kształcenie ogólne.  
Dziecko 6 letnie jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. W naszym mieście 
oddziały przedszkolne zorganizowane są w szkołach podstawowych.  
W roku szkolnym 2017/2018 w 3 szkołach podstawowych w 90 oddziałach uczyć się będzie 
1892 dzieci (w tym 222 sześciolatków). 
Ogółem zatrudnienie w przedszkolach i szkołach miejskich: 

1) Nauczyciele w osobach – 282 

2) Nauczyciele w etatach – 238,04 
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Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków świadczona jest opieka 
medyczno-pielęgniarska Bezpośrednia opieka w placówkach sprawowana jest przez tzw. 
pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania. Zakres opieki pielęgniarskiej dotyczy promocji 
zdrowia, profilaktyki chorób oraz świadczeń pielęgniarskich.  
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organizowany jest i zwracany koszt dowożenia 
przez rodziców/opiekunów uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych.   
W ramach realizacji zadań opiekuńczych w przedszkolach i szkołach podstawowych Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia dożywianie dzieci w formie ciepłego posiłku.  
W ramach budżetu oświaty na rzecz uczniów w roku szkolnym 2017/2018 będą świadczone 
następujące formy pomocy materialnej: 

• stypendia szkolne  

• zasiłki szkolne  

• wyprawka szkolna – program rządowy 

• dotacje na podręczniki – program rządowy 

 

Do żłobka  od września 2017 roku ogółem uczęszczać będzie 74 dzieci. 
Przyjęto 43 dzieci. 
 
 

Radny Sławomir Stefaniak zwrócił się z pytaniem ile kosztuje budżet miasta reforma oświaty. 
Naczelnik Jolanta Kosińska odpowiadając – koszt reformy to kwota 69.900 zł. 
 

Radna Barbara Grzywaczewska zwróciła się z pytaniem jaką kwotę płaci Liceum Katolickie  
za wynajem pomieszczeń w Szkole. 
  
Rada Miasta przyjęła do wiadomości  przedłożoną informację. 
 

   Ad 13.  Informacja o zawartych umowach cywilno-prawnych w II kwartale 2017r 

 

   Referowała Jolanta Makowska Sekretarz Miasta.  

 

               Sprawozdanie zawierało okres od 1 kwietnia  2017 r. do 30 czerwca 2017 r. 
               W tym okresie zostało zarejestrowanych 135   umów, z czego:  

   - 2      w Miejskiej  Bibliotece Publicznej 
                  - 2      w Przedszkolu Nr 3 
                  - 3      w Przedszkolu Nr 1 

    - 3      w Szkole Podstawowej Nr 2  
   - 2      w Szkole Podstawowej Nr 4  
   - 17    w Miejskim Domu Kultury, 
   - 11     w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
   - 2      w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
   - 8     w Muzeum Ziemi Rawskiej, 
   - 85    w Urzędzie Miasta 
   
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
 

   Ad 14.  Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  za okres od 

       1 kwietnia 2017r.   do 30 czerwca   2017  r. 
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   Referowała Jolanta Makowska Sekretarz Miasta.  

   Sprawozdanie z wykonania uchwał zawierało okres od 1 kwietnia  2017 r. do 30 czerwca   2017  r. 
   W tym okresie Rada podjęła  25  uchwał.  
   Zrealizowano  20  uchwał. W realizacji pozostaje 70 uchwał. 
 
   Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 

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

 

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 29 czerwca  2017 r.  do 31  sierpnia 2017 r.  
                 W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 57  interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne  - 27 osób, 
                     - pozyskanie pracy – 11,   
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego – 2 osób, 
                     - inne sprawy - 2 

                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
- Zgromadzenie Wspólników Rawik; 
- Zgromadzenie Wspólników RTBS; 
- Zgromadzenie Wspólników ZGO Aquarium;  
- Spotkanie sprawie rewitalizacji; 
- Spotkanie w sprawie targowiska; 
- Spotkanie ze sportowcami (tenisistkami stołowymi); 
- Rawa gra Szanty – scena za halą OSiR;  
- Święto Policji Tomaszów Mazowiecki; 
- Święto Policji (Starostwo Powiatowe); 
- XXIII Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrza (zalew Tatar ); 
- Spotkanie z  Panią Rozwadowską (Wykonawca Parku Miejskiego ); 
- Spotkanie z księdzem Karpem oraz Panią Bożeną Sukiennik w temacie Cmentarza Żydowskiego;  
- Spotkanie z mieszkańcami ulicy Aleksandrówka + Rawik; 
- Uroczystości z okazji Narodowego Dnia Powstania Warszawskiego (cmentarz); 
- Spotkanie z Szefem Gabinetu Politycznego Przemysławem Zawistowskim  
  (Ministerstwo Sportu); 
- Spotkanie z Panią Komendant Policji; 
- Udział w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym;  
- Uroczystości Święta Wojska Polskiego; 
- Spotkanie z księdzem Świstakiem w temacie Liceum Katolickiego;  
- Noc Mazurka (Miła 4); 
- Udział w Dożynkach Powiatowych w Białej Rawskiej; 
- Spotkanie z mieszkańcami ulicy Aleksandrówka w sprawie realizacji kanalizacji deszczowej;  
- Uroczystości z Okazji 78. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej 
 

   Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
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   Ad 16.  Interpelacje, zapytania. 

 

   Tadeusz Kotusiński  Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji  wyjaśniał, dlaczego Ośrodek kończy  
   sezon letni w ostatni weekend sierpnia.  
 

    Jacek Malczewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta zwrócił się  do dyrektora o informacje, 
    jakie są przychody  a jakie koszty wykorzystania sprzęty w  sezonie letnim. 
 

   Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos ponowił swój apel o budowę świetlicy środowiskowej 
   dla niepełnosprawnych. 
 

    Radny Michał Glicner   zwrócił się z pytaniem do czego służy nagranie z obrad Rady Miasta  
    obsługiwane przez Zbigniewa Karpińskiego Doradcę Burmistrza. 

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

  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

Zbigniew Sienkiewicz 


