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P R O T O K O Ł 

z obrad  XLI  Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu  19  kwietnia   2018r. 
 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło  
15  radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Starosta Rawski, Burmistrz Miasta Dariusz Misztal, Z-ca Burmistrza 
Marek Pastusiak, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni 
goście. 
  
Obrady  XLI  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  XL Sesji Rady Miasta. 
4. Podział Miasta Rawa Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów,    
    granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
5. Zmiana uchwały nr XXIV/187/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 r.  
    w sprawie „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta Rawa  
    Mazowiecka na lata 2012-2032”. 
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok. 
7. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne  
    miasta w I kwartale 2018. 
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
9. Interpelacje, zapytania. 
10. Zakończenie obrad. 

 
 
Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zwrócił się z prośbą do Rady Miasta w sprawie wprowadzenia  
do porządku obrad: 
- ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z działalności      
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2017. 

- w sprawie  udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy      
zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 

- wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 
 
Głosowano kolejno zgłoszone zmiany do porządku obrad:  
- ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z działalności      
  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2017r  w głosowaniu 
została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
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- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,                                
wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka  w głosowaniu została przyjęta 
jednogłośnie, głosowało 15 radnych, 
 
- wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie, 
głosowało 15 radnych.  
 

Radny Michał Glicner zgłosił wniosek aby punkt 9 proponowanego porządku obrad  „Interpelacje  
i zapytania” umieść po punkcie 6 „Zmiana budżetu miasta na 2018 rok”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał wniosek pod głosowanie. 
Wniosek radnego Michała Glicnera został w głosowaniu przyjęty większością głosów, za – 9, 
przeciw – 6, głosowało 15 radnych. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany 
porządek obrad w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XL Sesji Rady Miasta. 
4. Podział Miasta Rawa Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów,    
    granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
5. Zmiana uchwały nr XXIV/187/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 r.  
    w sprawie „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta Rawa  
    Mazowiecka na lata 2012-2032”. 
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok. 
7. Interpelacje, zapytania. 
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
9. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne  
    miasta w I kwartale 2018. 

 10. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 
 11. Udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,                    
       wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 
  12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z działalności      

     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2017. 
   13. Zakończenie obrad.  Wolne wnioski. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XL Sesji Rady Miasta. 

 

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

Ad 4. Podział Miasta Rawa Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów,    

    granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

 
Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta. 

Powiedziała m.in. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  i kontrolowania niektórych 
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organów publicznych  rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gminy na stałe obwody 
głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w 
terminie 1 miesiąca licząc od dnia podjęcia uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. 
Rada gminy dokonuje podziału w drodze uchwały na wniosek burmistrza – art. 12 § 2 ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 15, poz. 1089;  z 2018 r. poz. 4, poz. 
130, poz. 138 ) . 
Przedłożony Państwu projekt uchwały w zasadzie powiela granice obwodów głosowania ustalone  
uchwałą Nr XXIV /189/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  z dnia 23 stycznia 2013 roku. Jedynie w 

obwodzie nr 4 został ujęty nowy blok przy  ul. Solidarności 2b. 
Zmieniły się natomiast siedziby dwóch obwodowych komisji wyborczych (wygaśnięcie gimnazjów): 
1. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 -  dotychczasowa siedziba Gimnazjum nr 1 im. Polskich 
Noblistów, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 19 zmiana na: Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Tadeusza Kościuszki, 96-200 Rawa Mazowiecka  ul. Kościuszki 19, 
2. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 - dotychczasowa siedziba Gimnazjum nr 2 im. Haliny 
Konopackiej, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kazimierza Wielkiego 28 zmiana na : Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Kazimierza 
Wielkiego 28. 
 

                      Opinii nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie  podziału Miasta Rawa Mazowiecka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich  numerów,   
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 5. Zmiana uchwały nr XXIV/187/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 r.  

    w sprawie „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta Rawa  

    Mazowiecka na lata 2012-2032”. 

 
Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Powiedziała m.in. 
 

Uchwałą z dnia 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009 –2032”. Główne założenia Programu to usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych 
obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na 
środowisko. Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane 
jest oczyszczenie całego kraju z azbestu. Zadania przewidziane w Programie są realizowane na 
trzech szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). 

Do zadań samorządu gminnego należy m.in. współpraca z marszałkiem województwa w zakresie 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.  
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Chcąc zrealizować cel programu rządowego został opracowany i przyjęty uchwałą Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka nr XXIV/187/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. „Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu  Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2032” Dokument ten w 
sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminę 
obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do zagadnień 
gospodarowania azbestem. Program wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów 
zawierających azbest występujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz określa 
harmonogram jego realizacji. Zaktualizowany program wyrobów zawierających azbest wraz 
z inwentaryzacją takich wyrobów pozwala ubiegać się o dofinansowanie  działań związanych 
z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Z uwagi na 
powyższe w roku 2018 powstała konieczność zaktualizowania posiadanych przez gminę 
dokumentów.  

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Miasta Rawy Mazowieckiej po 
przeanalizowaniu treści projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2032”, stwierdza iż ww. dokument nie wymaga 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na pśrodowisko. Projekt  został również 
skierowany do konsultacji społecznych zgodnie z art. 39 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy – w 
ustawowym terminie żadne uwagi nie wpłynęły.  

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie zmiany uchwały  
 nr XXIV/187/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 r.  w sprawie „Programu   
 usuwania  wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2012-2032”. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 zmiany uchwały nr XXIV/187/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 r.  
 w sprawie „Programu usuwania  wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta Rawa Mazowiecka  
  na lata 2012-2032”. 
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
I. Zmiany planu dochodów. 
1/ Dział 710 – wprowadza się do planu dochodów dotację z grantów Unii Europejskiej w kwocie  
19 980 zł na realizację projektu dotyczącego konsultacji społecznych projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7. 
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2/ Dział 801 – wprowadza się do planu dochody w kwocie: 
-  50 000 zł w § 0750  z tytułu najmu lokali w budynkach placówek oświatowych, 
- 100 000 zł w § 0830 z tytułu zwrotu od gmin ościennych  dotacji   przekazanych z budżetu  
Miasta dla przedszkoli niepublicznych, za dzieci z innych gmin. 
3/ Dział 852 w  § 0970 dochody w wysokości 30 000 zł z tytułu zwrotu zasiłków z pomocy 
społecznej pobranych niezasadnie lub w nadmiernej wysokości.   
4/ Dział 855 wprowadza się do budżetu następujące dochody: 
- w § 0750 w wysokości 60 000 zł dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku żłobka miejskiego, 
- w § 097 w kwocie 50 000 zł  z tytułu zwrotu zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, 
pobranych niezasadnie lub w nadmiernej wysokości.   
5/ Dział 900 – wprowadza się do budżetu dofinansowanie w wysokości 21 230 zł uzyskane z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.  
II. Zmiany w planie wydatków. 
1/ Dział 710, rozdział 71095 – wprowadza się do planu wydatków środki z grantów Unii 
Europejskiej w wysokości kwocie  19 980 zł na wydatki związane z realizacją projektu dotyczącego 
przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7. Projekt realizowany bez udziału 
środków własnych budżetu Miasta. 
2/ Dział 758, rozdział 75818 – zwiększa się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 220 070 zł. 
3/ Dział 852, rozdziały 85214, 85216,85230 – dotyczą zaplanowania wydatków z tytułu zwrotu do 
budżetu państwa zasiłków z pomocy społecznej ( finansowanych z dotacji celowej z budżetu 
państwa) pobranych niezasadnie lub w nadmiernej wysokości. 
Przenosi się kwotę 20 000 zł z planowanych wydatków na wypłatę zasiłków z rozdziału 85214 do 
działu 852, rozdziału 85204 z przeznaczeniem na wspieranie rodziny, na wypłatę świadczeń 
społecznych wynikających z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania 
własnego gminy o którym mowa w art 176 pkt 4 lit c ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej tj. finansowania kosztów związanych z udzielaniem pomocy przez rodziny wspierające. 
Jedną z form wspierania rodziny przewidzianych ww ustawie jest objęcie rodziny pomocą rodziny 
wspierającej, która przy współudziale asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w 
opiece i wychowywaniu dziecka, prowadzenia gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról 
społecznych.  
Wnioskowana kwota przesunięcia środków w wysokości 20 000 zł stanowić będzie zabezpieczenie 
wykonania ww zadania. 
4/ Dział 855, rozdział 85501, 85502 - dotyczą zaplanowania wydatków z tytułu zwrotu do budżetu 
państwa zasiłków i świadczeń ( finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa) pobranych 
niezasadnie lub w nadmiernej wysokości. 
Rozdział 85504 – zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł na zabezpieczenie zadania wspierania 
rodzin zastępczych przez rodziny wspierające. 
5/ Dział 900, rozdział 90019 – środki z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 21 230 zł 
przeznaczone na dofinansowanie zadania w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest. 
 
 Opinię Komisji  Budżetu  przedstawił Michał Glicner   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu na 2018 rok. 
 

                      Innych opinii nie było. 
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                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  

 zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok. 
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 7. Interpelacje, zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poinformował Radę o swoim uczestnictwie  
na Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin. 
 

Radny Michał Glicner zaproponował aby Sesje Rady Miasta odbywały się w godzinach 
dopołudniowych np. o godz. 9:00 rano.  
 

Przewodniczący Rady Zbigniew Sienkiewicz odpowiadając wyjaśniał, że posiedzenia Rady Miasta 
będą odbywały się tak jak dotychczas o godz. 14:00 chyba, że będzie rozbudowany porządek obrad 
lub nadzwyczajna sytuacja będzie tego wymagała. 
 

Radny Piotr Irla odniósł się do swojej interpelacji złożonej do Burmistrza Miasta za 
pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta  w sprawie rezerwacji w Biuletynie Rawskim 
miejsca na wypowiedzi radnych oraz  mojego tekstu „ W spRawie budżetu miasta – oczami radnych 
opozycyjnych”  który przesłałem do Burmistrza. 
Dodał: po uchwaleniu budżetu miasta na rok 2018 na stronie internetowej miasta, internetowych 
portalach społecznościowych oraz Głosie Rawy ukazało się oświadczenie Burmistrza Miasta. 
Nie mamy nic przeciwko temu  aby Burmistrz Miasta informował społeczeństwo o tym co się dzieje 
w mieście, ale niech będą to informacje rzetelne i prawdziwe. Nie będzie przyzwolenia na kłamstwa 
i manipulację. 
Następnie radny przedstawił treść odpowiedzi jaką otrzymał od Burmistrza. W odpowiedzi 
Burmistrz Miasta informuje, że Biuletyn ma charakter informacyjny i takie wypowiedzi radnych 
( subiektywne stanowiska) nie będą publikowane. 
Treść odpowiedzi w załączeniu.  
Radny Piotr Irla zwrócił się z pytaniem dlaczego w Biuletynie znalazła się reklama pod nazwą  
„Szeliga”. 
  
 Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając wyjaśniał, że wydawany Biuletyn Rawski ma 
jedynie charakter informacyjny dla społeczeństwa, mającym na celu dostarczania mieszkańcom 
wiadomosci o podejmowanych przez Urząd działaniach, np. realizowanych inwestycjach, 
programach czy wydarzeniach kulturalnych. 
 
W Biuletynie nie ma miejsca na reklamę i takiej reklamy nie było. 
Podano jedynie   informację, ze po tak długim czasie udało się wydzierżawić pomieszczenia 
( na piętrze)  w Żłobku Miejskim. 
Żaden Biuletyn wydawany w ościennych gminach nie zawiera takich informacji o jakich mówi 
Radny Piotr Irla. Nie będzie przyzwolenia na to aby na łamach Biuletynu była walka polityczna.  
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Radny Piotr Irla odpowiadając. 

Wszystkim nam zależy na rzetelnej informacji przekazywanej mieszkańcom, na realizacji zadań – 
inwestycji  dla mieszkańców, ale też  informowanie mieszkańców o porażkach, błędnych decyzjach 
czy opóźnieniach w realizowanych inwestycjach. 
Zamieszczanie  takich  informacji to nie walka polityczna. 
 

Radny Michał Glicner zwrócił się z prośba aby radni mogli zamieszczać w wydawanym Biuletynie 
Rawskim swoje informacje. Dodał, że przekazywane informacje przez Burmistrza nie są zawsze 
rzetelne. 
Radny Stanisław Kabziński – należy się przyglądać przygotowywanym projektom i  wykonawcom 
miejskich inwestycji,  gdyby tak było to nie było by problemu z ulicą Aleksandrówka ( brak 
odwodnienia) czy ulicą  Reymonta. 
 

Radny Leszek Jarosiński przewodniczący Komisji Oświaty przedstawił informację o odbytym 
posiedzeniu Komisji Oświaty w Szkole Podstawowej Nr 1 w temacie „Funkcjonowanie oświaty po 
przeprowadzonej reformie”. 
Po reformie szkoła funkcjonuje prawidłowo. 
Nie było zwolnień wśród nauczycieli ( nawet zwiększona liczba godzin dla nauczycieli) jak również 
wśród personelu administracji.  
Ponadto Radny podziękował Burmistrzowi za ukończoną i oddaną inwestycje na osiedlu Tatar 
nawierzchnia ul. Żmichowskiej i Konopnickiej. Mieszkańcy są zadowoleni z wykonania tej 
inwestycji.  
 

Radna Grażyna Dębska członek Komisji Oświaty nie podzieliła zdania  Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, dodała, że po pól roku funkcjonowania wprowadzonej reformy trudno ocenić o jej  
 prawidłowym funkcjonowaniu. Na pewno ta reforma spowodowała utrudnienia w warunkach 
lokalowych, czego dowodem będzie remont Szkoły. 
Z oceną należy poczekać. 
 

Radny Piotr Irla zabierając głos odniósł się do odpowiedzi Burmistrza na złożona interpelację w 
sprawie zatrudnionych doradców w Urzędzie, oraz jaki  jest koszt zatrudnionego doradcy. 
Taka informacja nie jest tajna.  
Burmistrz odpowiadając poinformował, że nie może przekazać informacji odnośnie wynagrodzeń 
doradców z uwagi na konieczność ochrony  danych osobowych. 
 

Radca prawny Mariusz Marusiński  obecny na sesji stwierdził, że podanie informacji jaki jest 
koszt zatrudnionego doradcy nie jest tajna i nie jest objęta ochroną danych osobowych. 
 

 Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając wyjaśniał, że po zatrudnienia doradców nie 
wzrosła liczba zatrudnienia w Urzędzie. 
 
Mirosław Mroziński Wiceprzewodniczący Miejskiej Rady Seniorów zabierając głos zwrócił się z 
pytaniem o informację w sprawie Domu Seniora, Klubu Seniora przy ulicy Warszawskiej.  
Co w tej sprawie zrobiono, na jakim etapie jest inwestycja. Obecnie krąży tylko informacja o 
pozyskanych środkach na ten cel. 
W ościennych gminach powstają kolejne Kluby Seniora w naszym mieście nie ma żadnego. 
Lokal przy ulicy Tomaszowskiej jest w dalszym ciągu pusty i nie zagospodarowany. Klub Seniora 
dla tej części miasta były jak najbardziej wskazany. 
 



 8 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając wyjaśniał, że ta inwestycja jest na etapie 
projektowania. Miasto nie posiada wolnych lokali, mamy trudności z bazą lokalową, dlatego 
tak trudno uruchomić KLUB Seniora.  
Jest decyzja podjęta o lokalizacji Dziennego Domu Pobytu Seniora przy ulicy Warszawskiej. 
  
Radny Krzysztof Chałupka zwrócił się z pytaniem w sprawie przystanku autobusowego 
komunikacji miejskiej przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Kiedy przystanek zostanie przeniesiony 
w inne miejsce aby nie zagrażał pieszym i utrudnieniach w ruchu drogowym. 
 
 
 Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając wyjaśniał, że trwają w tej sprawie ustalenia 
 w sprawie koncepcji przeniesienia tego przystanku. 
  
Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos  przypominał o inwestycji CAR dla osób 
niepełnosprawnych. 
Były wstępne koncepcje, projekty przy rewitalizacji i nic w tej sprawie się nie dzieje. 
W Urzędach Marszałkowskich są do pozyskania środki na ten cel. Obecna pula to 25 milionów. 
 

Radny Michał Glicnera na poprzedniej Sesji poprosił o informację na temat Spółki RTBS. 
 

Prezes Spółki Leszek Trębski referując powiedział. 

Spółka z roku na rok ma się lepiej. Na koniec 2017 roku Spółka osiągnęła zysk 12 tysięcy złotych, 
Drugi rok Spółka odnotowuje zysk, mając na uwadze, ze na koniec 2014 roku odnotowano stratę w 
wysokości 260 tys. zł. 
Działania które zostały podjęte to redukcja zatrudnienia o 6 etatów, obecnie w Spółce pracuje 19  
pracowników. Poprzez redukcję zatrudnienia nie obniżył się standart obsługi mieszkańców.   
Najbardziej obciążają Spółkę wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki. Te obciążenia to około 12 
milionów złotych, same odsetki rocznie wynoszą 500 tysięcy złotych. 
Spółka administruje lokalami socjalnymi, lokalami wspólnot oraz własne lokale.  
  
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz ogłosił przerwę do godziny 18:30. 
Radni udali się do Kścioła NPNMP na zaproszenie Ks. Prałata w celu zapoznania się z przebiegiem  
Prac remontowych w ramach rewitalizacji. 
  
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz o godzinie 18:30 wznowił obrady. 
 
Obrady opuścił radny Sławomir Stefaniak.  
W obradach bierze udział 14 radnych.  
 
Ad 8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 22 marca  2018 r.  do  19 kwietnia 2018 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 30  interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne, 
                     - pozyskanie pracy, 
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego, 
                     - inne sprawy z zakresu miastami.  oznakowanie ulic i tp. 
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                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
   - Spotkaniu w sprawie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 Naczelnikiem    
     Piątkiewiczem, Naczelnikiem  Szadkowskim oraz Panią Dyrektor Sawicką 
   - Spotkaniu z Panem Robertem Ziembą (ENERIS) w sprawie odbioru i zagospodarowania    
      odpadów  
    - Spotkaniu z Panią Zajączkowską oraz Naczelnikiem Piątkiewiczem w sprawie  Projektu Ścieżki  
    - Spotkaniu z  Naczelnikiem Szadkowskim, Naczelnik Idzikowską, Naczelnikiem Piątkiewiczem  
      w sprawie ścieżki rowerowej oraz targowiska miejskiego 
    - Udziału w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym 
    - Udziału w spotkaniach w sprawie Szpitala Rawskiego w Starostwie Powiatowym 
    - Spotkaniu z Wicewojewodą Karolem Młynarczykiem w sprawie Rawskiego Szpitala 
    - Spotkaniu ze sponsorami Dni Rawy Mazowieckiej 2018   
    - Spotkaniu z Panem Skowrońskim (Podwykonawcą Basenu) w sprawie płatności 
     - Kontrola lokalu dla repatriantów  
     - Spotkaniu z Gazownią Łódzką  
     - W spotkaniu zespołu konsultacyjnego ds. Rewitalizacji Miasta 
     - W spotkaniu zespołu zadaniowego ds. Rewitalizacji Miasta  
     - Spotkaniu w sprawie organizacji Rawa Gra Rap z Panem Przemysławem Janeckim 
     - Spotkaniu w sprawie organizacji Święta Konstytucji 3 maja oraz Święta Dnia Flagi   
     - Spotkaniu z Naczelnikiem Piątkiewiczem w Parku Miejskim  
     - Spotkaniu z mieszkańcami w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (05.04.2018) 
      - Spotkaniu z mieszkańcami ulicy Fawornej (26.03.2018) 
      - W zebraniu właścicieli Wspólnoty Placu Piłsudskiego 4 (27.03.2018r.) 

- W spotkaniu Wielkanocnym w Starostwie Powiatowym \ 
 - Udział w Obchodach Światowego Dnia Autyzmu (Przemarsz) 
 - Udział w uroczystości powołania Komendanta Straży Pożarnej   
 - Wręczenie medali z okazji długoletnich rocznicy ślubów (USC) 
 - Udział w otwarciu Muzeum Ziemi Rawskiej po remoncie  
 - Udział w obchodach XXV- lecia powstania Stowarzyszenia TOPORÓW (Hotel Tatar). 
  

Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. 
 
Ad 9. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki 

organizacyjne  miasta w I kwartale 2018. 

                 Sprawozdanie zawierało okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. 
                 W tym okresie zostało zarejestrowanych 121  umów, z czego:  

  
  - 4      w Szkole Podstawowej Nr 1 
  - 6      w Szkole Podstawowej Nr 2  
  - 4      w Szkole Podstawowej Nr 4  
  - 7      w Miejskim Domu Kultury, 
  - 16      w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
  - 10     w Muzeum Ziemi Rawskiej, 
  - 1      w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
  - 4      w Żłobku „TUPTUŚ” 
  - 69    w Urzędzie Miasta 
 

Radny Zbigniew Tuszyński    zwrócił się z pytaniem w sprawie aneksu do umowy na 
dokumentację projektowo-wykonawczą połączenia zbiornika TATAR. 
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Burmistrz Miasta poinformował, że radny otrzyma w tej sprawie odpowiedź. 
 
Innych zapytań nie było. 
 
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
 

Ad 10. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 

 
Temat referował Marek Pastusiak Z-ca Burmistrza Miasta. 
Powiedziała m.in. 
 
 W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynęło uzgodnione stanowisko Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej oraz Dyrekcji i Rady 
Rodziców Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Rawie 
Mazowieckiej opiniujące wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata w Rawie Mazowieckiej o przedłużenie najmu lokali użytkowych w budynku  
położonym na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 2-387/11 przy ul. Kazimierza Wielkiego 28 w 
Rawie Mazowieckiej, stanowiącej własność Miasta Rawa Mazowiecka. Pozytywna opinia dotyczy   
kolejnego okresu najmu nieprzekraczającego 3 lat.  
Przedmiotowa umowa najmu zawarta zostanie pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka  
a dotychczasowym najemcą – Parafią Rzymskokatolicką pw. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej przez Katolickie 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej. Parafia ta 
aktualnie wynajmuje trzy lokale użytkowe na podstawie umowy, która wygasa z dniem 31 sierpnia 
2018 r.  
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym uchwała 
rady jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  
Zgodnie z przyjętym orzecznictwem sądów administracyjnych – wyłączna kompetencja rady gminy, 
o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
obejmuje wszelkie opisane w tym przepisie sytuacje wydzierżawiania bądź najmu pomieszczeń:  

− stanowiących odrębną nieruchomość,  
− albo stanowiących część składową nieruchomości budynkowej stanowiącej odrębną 

nieruchomość, 
− albo też stanowiących (jak w przypadku pomieszczeń stanowiących przedmiot uchwały) 

część składową gruntu zabudowanego budynkiem niebędącym odrębną nieruchomością,  
w którym nie wydzielono samodzielnych lokali użytkowych będących odrębną 
nieruchomością (np. vide: wyrok NSA w Warszawie sygn. akt I OSK 2614/12 z dnia  
27 marca 2013 r., wyrok WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 712/14 z dnia 21 stycznia 
2015 r.)  
 
Z tych też względów wynajęcie Parafii (na jej wniosek) pomieszczeń stanowiących część 

składową nieruchomości komunalnej, na kolejny okres nieprzekraczający 3 lat, wymaga zgody 
organu stanowiącego Miasta Rawa Mazowiecka, wyrażonej w formie uchwały.  
 

                      Innych opinii nie było. 
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                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu. 

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

    Danuta Doroba Dyrektor Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II   
    w Rawie Mazowieckiej podziękowała Radzie za podjętą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na          
    zawarcie kolejnej umowy najmu na okres trzech lat. 

 
   Ad 11. Udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy    

    zabytkach,  wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

   Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
   Powiedziała m.in. 
   W dniu 12 kwietnia 2018 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie       
   Mazowieckiej złożyła wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  
   w wysokości 100.000 zł. (słownie: sto tysięcy złotych) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub  
   roboty  budowlane:  na wymianę posadzki w kościele parafialnym, kolegium jezuitów i dzwonnicy  
   oraz wymianę instalacji grzewczej w kościele parafialnym i kolegium jezuitów przy zabytkach  
   wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka: 

1) kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, zlokalizowany na działce nr ew. 53 
obręb 4 w Rawie Mazowieckiej przy Pl. J. Piłsudskiego 9 podlega ochronie 
konserwatorskiej ze względu na wpis do rejestru zabytków decyzją nr 777/232 z dnia 
27.12.1967r. 

2) dawne kolegium jezuitów, zlokalizowane na działce nr ew. 53 obręb 4 w Rawie 
Mazowieckiej przy Pl. J. Piłsudskiego 9 podlega ochronie konserwatorskiej ze względu 
na wpis do rejestru zabytków decyzją nr 780/234 z dnia 27.12.1967 r. 

3) dzwonnica kościoła parafialnego, zlokalizowana na działce nr ew. 53 obręb 4 w Rawie 
Mazowieckiej przy Pl. J. Piłsudskiego 9 podlega ochronie konserwatorskiej ze względu 
na wpis do rejestru zabytków decyzją nr 779/233 z dnia 27.12.1967r., 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami - w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  może  
być udzielona przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach określonych 
w podjętej przez ten organ uchwale. Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka problematykę tą określa 
uchwała Nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r.  w  sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. Stosownie do 
dyspozycji § 7 tej uchwały Rada Miasta Rawa Mazowiecka przyznaje dotację w odrębnej uchwale 
określającej: podmiot otrzymujący dotację, prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, 
na których wykonanie przyznano dotację oraz kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.                                                            
Burmistrz Dariusz Misztal zgłosił wniosek – propozycję aby przekazać kwotę 150 000 zł., taka 
kwota jest zabezpieczona w budżecie.  
 
Radna Grażyna Dębska zabierając głos wyraziła swoje obawy o przekazanie całej kwoty  
150 000 zł  na remont Kościoła NPNMP. Mamy w mieście inne obiekty zabytkowe m.in. Klasztor 
O.O.Pasjonistów. Do tej pory tę dotację dzieliliśmy dla obu kościołów. 
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Należy pozostawić kwotę 50 000 zł dla innych zabytków. Być może Parafia NPNMP zwróci się 
ponownie o dofinansowanie to wtedy się zastanowimy. Wiemy, że ten obiekt przy dzisiejszym 
zakresie robót wymaga ogromnych nakładów. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to będziemy wspierać, na 
dzień dzisiejszy Parafia wystąpiła o 100 000 zł i tyle należy przekazać. 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal wyjaśniał - jeżeli wystąpi druga Parafia o dofinansowania to 
mamy możliwość zmiany budżetu i dofinansowanie tej Parafii. 

Radny Krzysztof Chałupka zabierając głos stwierdził, że była propozycja 100 tys. zł i taką kwotę 
należy głosować. Jeżeli  Parafia wystąpi ponownie wtedy będziemy podejmować decyzję. 

Radny Stanisław Kabziński poparł wniosek przedmówcy. Dodał również, że parafia O.O. 
Pasjonistów też ma ogromne potrzeby finansowe na remont Klasztoru.   

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
    udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,                    
    wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 

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

  Ad 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z działalności      

     Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2017. 

 
Temat referowała Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Powiedziała m.in. 
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej w terminie do 30 kwietnia każdego 
roku należy złożyć radzie gminy ocenę zasobów pomocy społecznej (art 16a ust 4). Ustawa nakłada 
także obowiązek przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z działalności ośrodka pomocy 
społecznej oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art 110 ust 9). 
Wypełniając ww delegację ustawową niniejszym przedkładam ocenę zasobów pomocy społecznej 
wraz ze sprawozdania z realizacji zadań z działalności ośrodka pomocy społecznej  za rok 2017. 
Ocena zasobów pomocy społecznej dokonywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej  
i demograficznej. Obejmuje zespół zasobów instytucjonalnych, organizacyjnych, nakładów 
finansowych oraz  zbiorcze zestawienia osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej wraz z 
rodzajem  problemów, rozkładem ilościowym, ujęte w standaryzowanym formularzu 
sprawozdawczym.  
Do sporządzenia oceny wykorzystane są zestawienia danych pochodzących z kilku obszarów 
funkcjonowania obejmujących analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, infrastruktury, 
kadry, nakładów finansowych, pochodzących z zewnętrznych źródeł statystycznych (głównie 
systemu SAC – Statystycznej Aplikacji Centralnej) oraz opracowań  i danych własnych  ośrodka 
pomocy społecznej. 
 
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
 

   Ad   13. Zakończenie obrad.  Wolne wnioski. 

 

Radny Michał Glicner ponownie apelował aby sesje odbywały się wcześniej np. o 12:00. 

Przewodniczący powtórzył swoje uzasadnienie w sprawie terminu zwoływania Sesji. 
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Radny Leszek Jarosiński  przekazał informację ze spotkania komisji ds. rewitalizacji, której jest 
przedstawicielem. 
Poinformował radnych, że zgłosił wniosek o utworzenie  strefy ruchu dla rowerów w części 
rewitalizowanej. 
 

           W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XLI Sesji  Rady Miasta 
            Rawa Mazowiecka. 
            Sesja trwała od godz. 1400  do   2000. 
             
             Sporządziła Alicja Lasota. 

 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta  

 

                                                                                                 Zbigniew Sienkiewicz 

 

 


