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                                            P r o t o k o ł  
z obrad  XLII Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka  w dniu  21 czerwca  2018r. 

 
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 XLII 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 XLI Sesji Rady Miasta. 
4.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze  sprawozdaniem  
     z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2017 rok. 
5.  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
6.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok. 
7.  Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  
     lata 2018–2021. 
8.  Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 
9.  Ustalenie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody, ścieków, wód opadowych  
     i roztopowych. 

 10.  Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń  
        kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na  
         lata 2018-2022. 
 11.  Wyrażenie zgody na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego na okres 5 lat. 
 12.  Przystąpienie do porozumienia dotyczącego utworzenia klastra energetycznego. 
 13.  Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta  
        Rawa Mazowiecka.  
 14.  Ustalenie zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania  
         napojów alkoholowych. 
 15.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za 2017 r. 
 16.  Poparcie postulatów osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.  
 17.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami  
        pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.                                                                   
 18.  Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 1 stycznia 
        2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. 
 19.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 20.  Interpelacje, zapytania. 
 21.  Zakończenie obrad. 

 
 Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
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 Uwag nie było. 
 
Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    
 
Protokół  z  obrad  XLI  Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 15 radnych.   
 
Ad 4. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2016. 

 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
 
Dochody planowano 80 429 291,97 zł, wykonano 74 044 980,17 zł,  co stanowi 92,06 % realizacji 
planu. 
Dochody bieżące wykonano na kwotę 72 292 095,69 zł. tj. na poziomie 95,99 % planu rocznego. 
Dochody majątkowe wykonano na kwotę  1 752 884,48 zł co stanowi 34,26 % planu rocznego. 
Struktura dochodów budżetu wykonanych w 2017 r. przedstawia się następująco: 
- dochody z subwencji z budżetu państwa – 11 351 514 zł, 
- dochody z dotacji celowych na realizację zadań bieżących – 19 293 086,91 zł, 
- dochody z dotacji  na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1 434 358,94 zł, 
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 15 980 213,68 zł, 
- dochody z udziałów w podatkach  PIT i CIT – 19 567 193,74 zł, 
- dochody z opłat i sprzedaży mienia komunalnego – 2 201 409,59 zł, 
- dochody pozostałe – 4 217 203,31 zł. 
Najważniejsze dochody to wpływy z: 
- 25% dochodów ogółem stanowią  dochody z PIT i CIT 
- 25% dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, 
- 21% dochody z podatków i opłat lokalnych, 
- 15% dochodów to subwencja oświatowa z budżetu państwa, 
-  na dofinansowanie inwestycji pozyskaliśmy blisko 1,5 mln złotych. 
Niższe od planowanych wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne 
wynika z przyczyn niezależnych od działań prowadzonych przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka. 
Na planowane dochody z dotacji składają się: dotacja z RPO Województwa Łódzkiego na 
rewaloryzacje parku Miejskiego oraz remont budynku Muzeum Ziemi Rawskiej. 
W przypadku tych inwestycji zapłata faktur na rzecz wykonawców tych inwestycji nastąpiła z 
środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka w ostatnich dniach grudnia. Po zapłacie faktur 
przygotowano do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność należnej dotacji. Wniosek o 
płatność podlega wnikliwej ocenie, sprawdzeniu dokumentacji postępowania przetargowego na 
wybór wykonawców tych inwestycji. Po pozytywnej ocenie środki z dotacji zostaną przekazane do 
budżetu w 2018 roku. Należna dotacja za roboty wykonane w 2017 r. nie została  przekazana do 
naszego budżetu do chwili obecnej. 
Na Rewaloryzację Parku Miejskiego mieliśmy również zagwarantowane dofinansowanie z 
WFOŚiGW w Łodzi. Należna dotacja za roboty wykonane na tym zadaniu w 2017 r. wpłynęła na 
rachunek bankowy budżetu miasta Rawa Mazowiecka w styczniu 2018 r. po pozytywnym 
zweryfikowaniu przez Fundusz wniosku o płatność. 
Kolejna kwota dochodów majątkowych, niższa od planowanej dotyczyła dotacji z WFOŚiGW w 
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Łodzi na realizację  programu ograniczenia  niskiej emisji. W 2017 roku Fundusz przekazał na ten 
cel środki w wysokości 198 059,08 zł, stosownie do faktycznych potrzeb wynikających z 
podpisanych umów dotacyjnych z mieszkańcami miasta. Niewykorzystana kwota dotacji na 
realizację programu będzie mogła zostać wykorzystana na kontynuację programu w 2018 r. 
 
Wydatki planowano 85 971 011,97 zł, wykonano 75 809 629,58 zł, co stanowi 88,18 % realizacji planu 
rocznego. 
Wydatki bieżące wykonano na kwotę 66 578 158,13 zł  tj. na poziomie 93,13 % planu rocznego. 
W  wydatkach bieżących największą pozycje stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczone w kwocie łącznej 28 764 093,92 zł. tj. 42% wydatków bieżących. 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 12 334 958,47 zł. - tj. 18% wydatków 
bieżących. 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 17 873 403,91 zł. tj. 10%  wydatków bieżących. 
Wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 6 507 035,87 zł. 
Wydatki na obsługę długu – 831 398,32 zł. 
Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę  9 231 471,45 zł. tj. 12 % . Szczegółowa 
charakterystyka wykonanych zadań inwestycyjnych została przedstawiona Radzie Miasta w części 
tabelarycznej i opisowej do zadań inwestycyjnych. Podkreślić należy fakt, że wykaz zadań 
inwestycyjnych , które były wykonywane w 2017 roku obejmuje blisko 50 tytułów inwestycyjnych. 
W 2017 roku nadwyżka operacyjna: dochody bieżące minus wydatki bieżące wynosiła 5 714 tys 
złotych przy planowanej 3.819 tys.zł. 
 
Wynik budżetu na koniec roku to kwota (–)  1764 tys. zł  przy planowanym deficycie 5 541 tys. zł. 
W 2017 roku  spłacono wcześniej zaciągnie  kredyty i pożyczki w kwocie 2 045 tys. zł. 
Na realizację inwestycji zaciągnięto 2 500  tys. zł kredytów przy planowanej kwocie 3 012 tys. zł. 
Kwota długu Miasta Rawa Mazowiecka z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku 
wynosi 27.376 tys. i jest niższa od prognozowanej kwoty w WPF ze stycznia 2017 r.  
o 6.500 tys. zł.  
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zabierając głos uzupełnił wypowiedz Pani Skarbnik w zakresie  
realizacji inwestycji w 2017 roku oraz odniósł się do wniosku Komisji Rewizyjnej. 
Zdaniem Burmistrza Rada Miasta akceptuje wniosek Komisji Rewizyjnej i przychyla się do wniosku 
o nieudzielaniu mu absolutorium. 
Burmistrz kolejno omawiał: 
Dług Miasta na koniec 2017 roku został obniżony w stosunku do roku 2014r prawie ponad 2 mln złotych. 
W opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Skład Orzekający stwierdził,  
że poziom długu  na poziomie 36,9 % dochodów Miasta, z prawie 50% które było na koniec 2014 roku 
(dokładnie 49,9%). Miasto ograniczyło poziomu długu. Takie były założenia w tej kadencji mające na  
celu ograniczenie długu Miasta, tak aby w konsekwencji mieć większe możliwości realizacji tych 
kluczowych inwestycji. Tą kluczową inwestycją jest inwestycja Rewitalizacji Miasta.  
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok  zostało w pełni zaakceptowane przez Regionalną  
Izbę Obrachunkową w Łodzi z pozytywną opinię   z którą radni mogli się zapoznać.  
Burmistrz podkreślił, że wszystkie sprawy finansowe Miasta były prowadzone rzetelnie.  
Podziękował Pani Skarbnik, że nie było żadnych braków, uchybień i problemów po ocenie tego 
sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
 

Następnie Burmistrz odniósł się do okresu planowania budżetu na 2017 r – miesiąc październik  
grupa radnych złożyła wniosek do  Burmistrza, w którym  zaproponowała swoje propozycje do  
projektu budżetu na rok 2017. Tych inwestycji, które złożyli radni do projektu budżetu 2017 było 
dziewięć i praktycznie wszystkie znalazły się one później w projekcie budżecie Miasta na rok 2017.  
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Burmistrz wymienił kolejno inwestycje: 
- opracowanie dokumentacji technicznej i budowy ścieżki rowerowej,  
- przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Aleksandrówka,  
- kontynuacja modernizacji chodnika w ul. Księże Domki,  
- zwiększenie przeznaczenia środków dla organizacji TOPORY,  
- opracowanie dokumentacji i przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza,  
- zakup terenów inwestycyjnych , 
- przebudowa ulicy Wałowskiej  
- oraz przebudowa ulicy Polnej.  
Zdaniem Burmistrza już wtedy można  dostrzec powód do późniejszego nieudzielenia absolutorium 
Burmistrza Miasta. 
Zwrócił uwagę na inwestycje przebudowy ulicy Wałowskiej oraz przebudowy ulicy Polnej, to były 
inwestycje kontrowersyjne które miały, w dużym stopniu wpływ na realizację budżetu. Burmistrz  
stwierdził, że to podzielenie zdań było zaplanowane przez radnych, aby przeszkodzić w całkowitym 
wykonaniu budżetu Miasta Burmistrzowi Miasta. 
 Dodał, również, że na komisjach przed, tzw. sesją budżetową Rady Miasta nie były zgłaszane żadne 
 uwagi do propozycji projektu budżetu Miasta. Zgłoszone zostały dopiero w dniu Sesji Rady Miasta  
w dniu 17 stycznia 2017 roku. Już wtedy zgłaszał, jakie są zagrożenia oraz jakie są problemy 
i jak głosowanie w tym rozwiązaniu może spowodować  końcowe problemy z realizacją budżetu. 
Burmistrz odniósł się do inwestycji w zakresie  zmniejszenia nakładu środków oraz zmiany nazwy 
zadania budowy osiedla Tatar - ulica Konopnicka.  
Budowy ulicy Żmichowskiej oraz ulicy Konopnickiej zostały wpisane do w budżetu Miasta w 2015 roku, 
aby móc rozpocząć opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji. W roku 2016 roku rozpoczęto w 
pewnym zakresie inwestycje budowy ulicy Żmichowskiej, a następnie w nowym roku budżetowym 
przewidywana była kontynuacja i zakończenie budowy ulic osiedla Tatar.  
Mieszkańcy tego osiedla mieszkali blisko 35 lat przy tych ulicach w bardzo uciążliwych warunkach 
Zdaniem Burmistrza niedokończenie budowy ulic na osiedlu Tatar  i wprowadzenie jedynie ulicy 
Konopnickiej to  wybudowana zostałaby ulica bez ujścia kanalizacji, czyli kanalizacja została by  
zamknięta gdzie ulica ta połączona jest bezpośrednio z ulicą Żmichowską. Powinna w takim przypadku  
być wybudowana ulica Żmichowska, dlatego też ta inwestycja została wstrzymana. 
Burmistrz przypomniał, że informował i zabiegał na  sesjach o wykonanie obydwu tych ulic, ponieważ 
rozpoczętych inwestycji nie można zostawiać i nagle się z nich wycofywać. 
Na sesji w miesiącu  wrześniu dokonano zmiany w zakresie inwestycji i wprowadzono do budżetu 
wykonanie budowy ulicy Żmichowskiej oraz ulicy Konopnickiej. Udało się zrealizować tą inwestycje, 
 lecz z zwiększeniem na nią nakładów o pół miliona złotych więcej do planowanego jej wcześniejszego 
wykonania. Na wykonanie tej planowano w budżecie 750 000 złotych . Jednak w drugiej połowie roku 
sytuacja , na rynku wykonawców całkowicie uległa zmianie i Miasto musiało przeznaczyć na wykonanie  
tej inwestycji 1 300 000 złotych.   
 
Kolejnym tematem do którego odniósł się Burmistrz to  zmiana nazwy zadania budowy ulicy 
Lenartowicza na remont ulicy Polnej - odcinek od ulicy Konstytucji 3 Maja do ulicy Przemysłowej. 
Wyjaśnił, że inwestycja budowy ulicy Lenartowicza była wpisana w zadaniach inwestycyjnych w roku 
poprzednim, udało się wykonać pełną dokumentacje, przygotowane i wykonane zostały wszystkie 
działania m.in. pozwolenia na budowę i tę inwestycję można było rozpocząć na początku ubiegłego 
roku. Przyznał również, że pojawił się temat gazu, lecz on też mógł być uwzględniony i z ustaleniami 
z Gazownią Łódzka mógł by zostać zaakceptowany i ta inwestycja mogła by również zostać 
rozpoczęta na początku 2017 roku i udało by się ją zrealizować. Decyzją Rady Miasta ta inwestycja 
została jednak wycofana. Burmistrz dodał, że ta ulica  znajduje się w centrum wielkiego osiedla 
Miasta jakim jest osiedle 9 Maja. Ulica jest w bardzo złym stanie. Środki finansowe na budowę ulicy 
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Lenartowicza zostały przeniesione na remont ulicy Polnej, które i  tak nie były by wystarczające na 
remont ulicy Polnej, ponieważ wymieniona ulica jest dosyć długa i problematyczna.   
 
Następnie Burmistrz odniósł się do: 
Zadania zwiększenia się nakładów i zmiany nazwy zadania na przebudowę ulicy Wałowskiej – projekt 
i wykonanie. Zdaniem Burmistrza ten odcinek ulicy Wałowskiej wymaga przebudowy i jest konieczny 
do zrealizowania, dlatego też został umieszczony w budżecie w roku 2017, czyli punkt wykonania 
dokumentacji ulicy Wałowskiej. Natomiast wykonanie inwestycji w ulicy Wałowskiej,  jej 
przebudowa była  niemożliwa do zrealizowania w roku 2017. Rady Miasta postanowiła inaczej  i 
przeznaczyła na tę inwestycję 230 000 złotych.  
W tym momencie gdzie już proces opracowania i wykonania kosztorysów i dokumentacji został 
zakończony okazuje się, że na wykonanie przebudowy tej ulicy potrzeba 1 230 000 złotych.  
 
Wprowadzenia projektu Centrum Aktywizacji Rodziny do projektu Rewitalizacji Miasta.  
Burmistrz wyjaśniał, że taki projekt już Miasto posiadało. W tej sprawie prowadzonych było wiele 
rozmów z doradcami z Łodzi i z Warszawy , by wprowadzić projekt Centrum Aktywizacji Rodziny do 
projektu Rewitalizacji Miasta. Jednak wprowadzenie projektu Centrum Aktywizacji Rodziny do 
projektu Rewitalizacji Miasta wiązało by się z wycofaniem projektu Rewitalizacji Miasta, dlatego też 
Miasto zmuszone było zrezygnować z tego zadania. Rada Miasta postanowiła przeznaczyć na ten cel 
700 000 złotych, gdzie wiadomo już było, że potrzeba będzie kwota co najmniej 10 mln złotych przy 
cenach istniejących na rynku. Koszty można było przewidzieć już na tym etapie, gdyż był projekt. 
Burmistrz był  zaskoczony pojawieniem się tego punku w budżecie Miasta z taką kwotą przeznaczoną 
na to zadanie. Jednak po analizie tematu zadanie zostało wycofane ze względu na niermożliwość 
wykonania. 
 
Zadania zwiększenia środków planowanych na inwestycje zadań wykonanych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego i zastępuje się zadaniem zatytułowanym ,, Poprawa jakości powietrza w Rawie 
Mazowieckiej” – program dofinansowania wymiany niskoekologicznych źródeł ciepła. Burmistrz 
podziękował  radnej, która wprowadziła tak naprawdę ten temat. 
Miasto zabiegało o program KAWKA, który nie z winy Miasta został zablokowany w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Środki z programu KAWAKA  zasiliły nowy program tzw. Program PONE.  
Burmistrz poinformował  jak Program Ograniczania Niskiej Emisji działa w Mieście,  że już wiele 
mieszkańców z tego programu korzysta. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie na PONE II dla 
mieszkańców, którzy z różnych powodów nie mogli w tym roku tego programu zrealizować.  
Burmistrz odniósł się do tego ze to zadanie, odbyło się ono kosztem budżetu obywatelskiego. 
Dodał również Burmistrz wyraził że ponownie  Budżet Obywatelski został wpisany do budżetu Miasta,  
wiele zadań zostało zrealizowane w ramach tego budżetu.   
 
Zadanie opracowania dokumentacji i przebudowy Targowiska Miejskiego przy ulicy Mickiewicza. 
Burmistrz wyjaśniał, że Miasto czekało na uruchomienie programu dofinansowania 
tzw. PROWU - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ta inwestycja miała zostać dofinansowana 
w 50 %. To dofinansowanie miało odbyć się na przełomie roku. Burmistrz wyjaśniał  że cały czas 
monitorował kiedy ten program zostanie uruchomiony. Był w tym czasie trzykrotnie w Ministerstwie 
Rolnictwa, rozmawiał z samym Wiceministrem.W województwie łódzkim program pojawił się 
dopiero pod koniec 2017 roku.  
Natychmiast po pojawieniu się tego programu Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie tego zadania. 
Ta dotacja została przyznana Miastu dopiero w kwietniu ale 2018 roku. Burmistrz oznajmił, iż 
podpisał umowę na dofinansowanie Targowiska Miejskiego. Dodał, że jest to duża i droga inwestycja 
dlatego Miastu zależało na tym, żeby pozyskać dofinansowanie z zewnątrz.   
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Oczywistym faktem w tym czasie było umieszczenie tego zadania inwestycyjnego w budżetu miasta  
w celu pozyskania dofinansowania na to właśnie zadanie. Należy  Później  udało się przywrócić 
wcześniej zmniejszone na ten cel środki w budżecie miasta. To przykład jak decyzje Rady Miasta  
były nieprzemyślane,  i burzyły  w najważniejsze  inwestycje miejskie.  
 
Burmistrz podkreślił, że najważniejszymi i kluczowymi zadaniami Miasta są zadania inwestycji 
Rewitalizacja Miasta . Najważniejszymi  wielkimi zadaniami Rewitalizacji Miasta są  inwestycje:        
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego,  
- Remont Muzeum Ziemi Rawskiej,  
- Przebudowa Jatek Miejskich, 
- Przebudowa Centrum Miasta.  
Są to inwestycje najbardziej  wymagające dużych nakładów finansowym i to właśnie o nie Miasto 
najbardziej zabiegało, aby mogły być w pełni realizowane. Początek roku 2017, był czasem 
wzmożonej pracy Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej, a właściwie 
wszyscy pracownicy Urzędu Miasta walczyli o to by pod koniec lutego 2017 roku zdążyć ze 
złożeniem wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o pozyskanie dofinansowania na Rewitalizację 
Miasta. Był to ogromny wniosek, którego przygotowanie wymagało wzmożonej pracy, a nawet jak 
zaznaczał Pan Burmistrz samo podpisywanie wszystkich dokumentów trwało kilka dni. Burmistrz 
zaznaczył również do końca roku 2016 Miasto złożyło jeden z najlepszych Lokalnych Programów 
Rewitalizacji Miasta Województwa, który później został uznany przez Urząd Marszałkowski jako 
wzorcowy na którym później wzorowały się inne miasta. 
 Ten Program dał szansę Miastu na złożenie również perfekcyjnego wniosku o dofinansowanie 
inwestycji Rewitalizacji Miasta. Miasto na rozstrzygnięcie tego wniosku oczekiwało aż do 
października 2017 roku. W dniu 18 października została podpisana umowę na finansowanie 
inwestycji. Rozpoczęta i zrealizowana została inwestycja remontu Muzeum Ziemi Rawskiej.  
Obecnie realizowana jest inwestycja Rewaloryzacji Parku Miejskiego. 
Zadanie zostanie zakończone w miesiącu październiku bieżącego roku .Wspomniał również, że 
wykonawcy ze względu na bardzo ciepły okres, bardzo ciepły koniec wiosny oraz początek lata, są 
zmuszeni do wstrzymywania się z dużą ilością nasadzeń, oczekując chłodniejszych dni.   
Planowane zakończenie tej inwestycji buło przewidywane na koniec września, opóźnione zostanie 
jedynie o miesiąc ze względów niesprzyjającej pogody.  Burmistrz zachęcał radnych do obejrzenia tej 
inwestycji i jej przebiegu jak również  chciałby, żeby takie spotkania z radnymi odbywały się na 
terenie każdej inwestycji. Apelował do Radnych, aby brali czynny udział w kluczowych inwestycjach 
Miasta, dzielili się pomysłami  i wykorzystaniu tych obserwacji do promowania Miasta, i mówili  o 
tych inwestycjach, mając rzetelne informację na temat. 
 Podał przykład radnego Leszka Jarosińskiego, który w trakcie trwania inwestycji na terenie swojego 
okręgu w trakcie trwania budowy ulicy Konopnickiej oraz ulicy Żmichowskiej monitorował jej 
przebieg, zgłaszał wszelkie uwagi do Pana Burmistrza sygnalizując problemy.  
Burmistrz podkreślił, że nie widział tego zaangażowania ze strony radnych  dlatego zachęca do 
większego zainteresowania realizacją inwestycji w Mieście. 
 
Następnie Burmistrz odniósł się do wniosku Komisji Rewizyjnej  o nieudzieleniu absolutorium 
Burmistrzowi Miasta. Stwierdził, że  wniosek został sporządzony bardzo nieudolnie, użył 
sformułowania ,, został napisany na kolanie”. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej nie pozostawia tzw. 
suchej nitki, że wniosek został przygotowany nieudolnie, wyraźnie zwraca uwagę na uchybienia, braki 
w opracowaniu wniosku. Burmistrz Miasta apelował do Rady Miasta żeby głosowanie nad 
absolutorium nie było kampanią wyborczą. Taka walka powinna odbywać się  w okresie trwania 
kampanii wyborczej. Burmistrz poinformował,  że  Regionalna Izba Obrachunkowa w związku z 
opinią Komisji Rewizyjnej wystosowała do Burmistrza  pismo, zwracając się  o wyjaśnienie realizacji 
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zadań inwestycyjnych wskazanych przez Komisję, ponieważ brak było tego uzasadnienia ze strony 
Komisji Rewizyjnej.  Miasto  taką odpowiedź przygotowało i wysłało do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, Radni, również mogli się z tą odpowiedzią zapoznać.   
 
Następnie Burmistrz  kolejno  omówił zadania inwestycyjne co do, których Komisja Rewizyjna 
krytycznie się odniosła w zakresie  wykonania. 
-  Opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Miłej i Reymonta. Na tą inwestycję 
składały się trzy projekty na które była przygotowywana dokumentacja, ale które posiadały defekt z 
góry założony, a mianowicie projektant, który go realizował nagle bardzo mocno zachorował, jego stan 
zdrowia była bardzo poważny. Burmistrz podkreślił, że mapy do celów projektowych zostały otrzymane 
dopiero po upływie trzech miesięcy, podkreślił że  dużym problem jest czas oczekiwania na mapy do 
celów projektowych dla opracowywania każdej innej dokumentacji. Projekt przebudowy ulic Miłej i 
Reymonta  został przekazany do projektantów głównych Miasta i zlecony firmie Arkon Atelier z 
Gdańska. 
- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowy ścieżki rowerowej. 
Zadanie to rozpoczęte zostało już 2015 roku. Nałożyło  się wiele  problemów  poprowadzenia tej ścieżki 
w taki sposób, jak uprzednio zostało zaproponowane. Aby wykonać tak zaprojektowaną ścieżkę , 
należało by właścicielowi rozebrać w połowie dom. Prowadzenie ścieżki rowerowej po podwórkach, 
posesjach właścicieli nie było dobrym rozwiązaniem. Miasto rozpoczęło działanie, które zmierzały do 
powrotu pierwotnej koncepcji trasy, czyli tej trasy wzdłuż rzeki Rawka. Po negocjacjach z właścicielami 
przystąpiono do działania w zakresie  zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana ta 
nastąpiła dopiero w połowie 2017 roku. W tym czasie  prowadzono  rozmowy w temacie podziałów 
tych działek, aby wszystko było przygotowane do rozpoczęcia tej inwestycji. Następnie prowadzone 
były działania, przygotowania do ogłoszenia przetargu. Prowadzone były również podziały geodezyjne 
nieruchomości, by później mogła zostać podpisana umowa z właścicielami na sprzedaż - kupno tych 
działek. Od 3 kwietnia 2018 roku Miasto zostało właścicielem gruntu, na którym w pełni może 
przebiegać ścieżka rowerowa. W wyniku ogłoszonego  przetargu podpisana została umowa z Zakładem 
Robót Ogólnobudowlanych i Drogowych Edward Grzegorzewski. Zadaniem Miasta  było takie 
poprowadzenie trasy ścieżki, aby nie przebiegała ona przez grunty prywatne. Miasto posiada również 
ustalenia dokumentacji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Z uwagi na wcześniej 
wspominaną chorobę projektant Miasto zmuszone było do wyłonienia nowego wykonawcy na 
projektowanie tej ścieżki. Burmistrz informował  Radę Miasta, że  nowy projektant dalej realizuję to 
zadanie i jak stwierdził w połowie sierpnia powinna być już gotowa opracowana dokumentacja ścieżki.  
 
- Przebudowy ulicy Wałowskiej .  
Burmistrz poinformował o tych samych problemach  projektanta, ponieważ  te trzy inwestycje, czyli 
opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic Miłej i Reymonta, opracowanie dokumentacji 
technicznej i budowa ścieżki rowerowej oraz przebudowa ulicy Wałowskiej leżało w gestii tego samego 
projektanta. To zadanie przebudowy ulicy Wałowskiej projektant wykonał Miastu praktycznie do końca.  
W nieodległym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania. 
 
-  Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ul. Południowej i Reymonta.  
W  przypadku tego zadania procedura odbywała się sądownie. Odwodnienie przechodzi po prywatnej  
działce właścicielki, która mieszka obecnie w Kanadzie. Rozmowy oraz uzgodnienia w tej kwestii były 
bardzo utrudnione. Wszystkie ustalenia były przesyłane mailowo, listownie i dlatego w tym wypadku  
były spore problemy. W  październiku 2017 roku Miasto już posiadało gotową dokumentację, lecz  
brakowało opinii wodno-prawnej, którą wydaje Starostwo Powiatowe.  
W połowie października 2017 roku Miasto złożyło dokumentację do Starostwa. Wydanie opinii trwało 
bardzo długo pomimo interwencji w tej sprawie. Burmistrz stwierdził, ze zauważył  brak chęci 
pomocy, zainterweniowania ze strony dwóch radnych, którzy oprócz pełnienia funkcji radnego 
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Miasta,zajmują wysokie stanowiska właśnie Starostwa Powiatowego. Do końca roku brak było 
odpowiedzi. Po nowym roku weszło nowe prawo , Prawo Wodne oraz został utworzony nowy organ 
Wody Polskie, który objął nowe kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń wodno – prawnych.  
W efekcie Miasto uzyskało pozwolenie wodno – prawne.  

- Opracowanie dokumentacji technicznej i remontu ulicy Polnej. Dokumentacja została wykonana, 
natomiast nie ma uregulowanego stanu prawnego. Z trzech działek nieuregulowanych prawnie udało 
się uregulować dwie. Pomimo tego dokonywane są ustalenia z Gazownią Łódzką. 

- Opracowania dokumentacji technicznej remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 1. Burmistrz na 
wstępie zaznaczył że łazienki w Szkole Podstawowej nr 1 są bardzo zniszczone i wymagają  remontu,  
jest bardzo ważny temat , dlatego tez wprowadzone zostało to zadanie do wykonania budżetu. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej również o to wnioskowała. Zakres tego zadania został poszerzony o 
remont szatni przy wejściu głównym do budynku szkoły oraz zmianą lokalizacji stołówki, co wiązało 
się uzgodnieniami z Sanepidem. Dokumentacja została przygotowana w grudniu 2017 roku. Został 
przygotowany  projekt łazienek. Ustalono z Dyrektorem Szkoły ze ta inwestycja ma być wykonana 
podczas wakacji, nie roku szkolnego. Ponadto Burmistrz dodał, ze na to zadanie pozyskano 
dofinansowanie, tj. około 150 000 złotych ze Budżetu Państwa. Ta inwestycja zostanie wykonana w 
tym roku, podczas tegorocznych wakacji. 

Opracowanie dokumentacji i przebudowa Targowiska Miejskiego przy ulicy Mickiewicza. Burmistrz 
podkreślił, że ten temat omawiał wcześniej,  dodał, że na sesji w grudniu na koniec roku 2017 zostały 
zdjęte nie wszystkie środki z tego zadania, chodź było wiadomo, że niemożliwa jest realizacja tej 
inwestycji w roku 2017. Rada Miasta jednak postanowiła pozostawić 10 000 złotych na tą inwestycję, 
podkreślając, że tym sposobem Rada mogła zarzucić Burmistrzowi Miasta tę inwestycje jako 
niezrealizowaną w roku 2017. Burmistrz stwierdził, że nie zdjęcie wszystkich środków 
przeznaczonych na to zadanie, które były umieszczone w budżecie w roku 2017 było kompletnym 
absurdem i wręcz ośmieszeniem Miasta. Realizacja tej  przewidziana jest na rok bieżący. 

- Remont sekcji przelewów i urządzenia jazu na zbiorniku wodnym ,,Dolna” i zadania dokumentacji 
formalno prawnej remontu i przebudowy jazu piętrzącego zbiornika wodnego Tatar. Inwestycja ta 
została zdjęta z budżetu Miasta w kwietniu 2017 roku. W lutym 2018 roku Burmistrz sygnalizował 
pojawienie się w tym temacie wiele problemów i komplikacji. W związku z tym  zorganizowane 
zostało spotkanie przez Miasto z inżynierami zajmującymi się tą inwestycją oraz radnymi w sprawie 
wykonania tego zadania. Burmistrz podkreślił, że na spotkaniu tym pojawiła się tylko połowa radnych. 
Burmistrz podkreślił jeszcze raz, że te inwestycje została zdjęte z budżetu Miasta w kwietniu 2017 
roku, a Komisja Rewizyjna uznała za niezrealizowanie tego zadania. 

 
- Nabycia nieruchomości w zasoby komunalne.  
Burmistrz zaznaczył, że nie wszystkie lokale przy Placu Piłsudskiego zostały wykupione. Obecnie 
wykupionych w zasoby komunalne jest 6 lokali, podkreślił, że są w dalszym ciągu prowadzone  
negocjacje wykupu lokali. Właściciele lokali podtrzymują chęć odsprzedaży ich Miastu, jednak 
uzależniają od możliwości znalezienia sobie nowego mieszkania.  
Ponadto Miasto wykupiło działkę o powierzchni 2 hektara w centrum Miasta , przy osiedlu 
Zamkowa Wola w bardzo korzystnej cenie, a mianowicie, 10 zł za jeden metr kwadratowy. 
 
Burmistrz podziękował Pani Skarbnik, Pani Sekretarz oraz wszystkim pracownikom Urzędu Miasta 
za tytaniczną i ciężką pracą w zeszłym roku nad budżetem, za zrealizowanie wielkich zadań 
inwestycyjnych oraz ich kontynuacji. Burmistrz stwierdził, iż nie da się do końca zrealizować 
wszystkich zaplanowanych inwestycji w roku budżetowym.  
Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła wyjaśnienia, dlaczego nie wszystkie te inwestycje zostały 
w mniejszym lub większym stopniu zrealizowane. 
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Burmistrz oświadczył , że przyszedł na Urząd Burmistrza nie ze względu na udzielania mu 
absolutorium, czy tez nie, a po to by służyć Miastu i jego mieszkańcom i zrobić jak najwięcej dla 
tego Miasta. 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 5 minut przerwy. 
 
Po przerwie głos zabrał radny Sławomir Stefaniak. Odniósł się do wystąpienia Burmistrza Miasta. 
Wystąpienie było zbyt emocjonalne, padło bardzo dużo słów uwłaczających  radnym np. decyzje 
nieprzemyślane godzące w interes miasta, decyzje, które pociągają za sobą  dodatkowe koszty, brak 
zaangażowania radnych w realizacji inwestycji, dokument zły, pisany na kolanie. Tak nie można 
zwłaszcza na sesji absolutoryjnej. Pan Burmistrz ubliża radnym.  
Żeby realizować swoje inwestycje trzeba mieć większość w Radzie. Miał Pan większość i ją stracił. 
Radnych wybrali mieszkańcy i mają prawo realizować swoje zadania i budżet. Pana może się z tym 
nie zgadzać lecz musi to uszanować. Powiedzenie przez Pan  m in, teoria spiskowa, wszystko 
przeciw mnie to może właśnie ta Pana nieudolność kierowania. Po raz pierwszy w swojej karierze 
samorządowej   spotykam się  z faktem  wniosku Komisji Rewizyjnej o nieudzielaniu Burmistrzowi 
absolutorium. 
Regionalna Izba Obrachunkowa nie pisze w swojej opinii że wniosek komisji rewizyjnej ocena 
negatywnie. 
 
Radny Piotr Irla zabierając głos stwierdził, że wystąpienie Burmistrza było zbyt emocjonalne 
 lecz nie merytoryczne. Mówi Pan półprawdy, które powodują, że część społeczeństwa daje się 
 mu ponieść. 
Wystąpienie Burmistrza w dużej mierze poświecone było współpracy z radnymi, jeżeli współpraca 
Burmistrza z wydziałami jest taka jak z radnymi to nic dziwnego, że  budżet nie został wykonany.  
Mówienie w tym miejscu o kampanii wyborczej to żenada. 
Mówi Pan, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie pozostawiła suchej nitki na opinii komisji. Na 
jakiej podstawie Pan wywnioskował, że ta jest opinia negatywna wobec opinii komisji rewizyjnej. Ja 
nie doczytałem się takiej opinii, chyba, że Pan umie czytać między wierszami. 
 
Na ocenę  wykonania budżetu składa się nie tylko wynik finansowy, odzwierciedlony w 
sprawozdaniu, lecz także  konieczność przestrzegania zasad wykonania budżetu, to jest pełna 
realizacja zadań. 
Realizacja inwestycji nie zleży tylko od zabezpieczenia środków  w budżecie, lecz także od innych 
dochodów budżetu na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących czynników, jak 
uzyskanie stosownych pozwoleń, uwarunkowań związanych z realizacją programów pomocowych. 
Obecnie rok 2017 zamknął się  niewykonaniu zadań inwestycyjnych na kwotę 3,6 mln zł. 
 
Największe zastrzeżenia są do wykonania budżetu z zakresu inwestycji: 
- opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ul. Skierniewicką z ulicą Mszczonowską –   
  nie wykonano, nie były poczynione żadne czynności w tym kierunku a Burmistrz nie potrafił    
  racjonalne wyjaśnić Radzie dlaczego; 
- przebudowa ulicy Wałowskiej – projekt oraz wykonanie, nie wykonano nawet projektu; 
- odwodnienie ulicy Reymonta i Południowej – nie wykonano- jest to zadanie, które było obietnicą 
  wyborczą w 2014 roku, i przez tyle lat nie doczekało się nawet projektu: 
- remont ulicy Polnej – nie wykonano- nie wykonano nawet projektu , w miesiącu kwietniu 2017 
  zlecono wykonanie map gdzie budżet uchwalono 17 stycznia 2017 roku. Już w styczniu przy  
  uchwalaniu budżetu Burmistrz stwierdził, że tego zadania nie da się wykonać w roku budżetowym.    
  Przy takim podejściu i mnożeniu problemów jest rzeczą jasną że się nie da.  
  Jeżeli można  zastosować odwodnienie powierzchniowe w sięgaczach ulicy Polnej, prowadzi się  
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  do nieuzasadnionego zwiększania zakresu robót i mnożenia kosztów; 
- dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej – nie wykonano-  obiecywał Pan wykonać to zadanie 
  w pierwszym roku kadencji, nic nie zrobiono a Pan tworzy tylko problemy z tym związane; 
- opracowanie dokumentacji łazienek w Szkole podstawowej Nr 1 – nie wykonano – tak prosta    
  dokumentacja łazienek  była niewykonana w ciągu całego roku. 
 - nabycie gruntów w zasoby komunalne – nie dokonano żadnych zakupów gruntów do zasobów  
   komunalnych, cały czas mówi Pan,  że nie mamy gruntów i nic Pan nie robi w tym kierunku  a  
   budowę bloków socjalnych buduje Pan w strefie przemysłowej Mszczonowska, jest to złe  
   posunięcie które generuje tyko konflikty społeczne; 
- nabycie nieruchomości w zasoby komunalne – nie wykupiono mieszkań przy placu Piłsudskiego 4, 
  wielokrotnie grupa radnych wskazywała na bezzasadność wykupywania tych lokali, jest decyzja   
  niecelowa i ekonomicznie nieuzasadniona, nieudolność w negocjacjach z właścicielami mieszkań 
  doprowadziła do tego, że miasto nabyło połowę tych mieszkań a pozostałe będzie zmuszone wykupić  
   za dużo większą cenę niż rynkową. 
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy Placu Piłsudskiego 4 – nie  
   wykonano, było to niemożliwe do wykonania dlatego też bezzasadne było wnioskowanie do budżetu  
   projektu budowlanego; 
- zadania budżetu obywatelskiego nie wykonane, powodem tego stanu było łamanie regulaminu przy  
   wyłanianiu projektów budżetu obywatelskiego; 
- budowa ulic Konopnickiej i Żmichowskiej - nie wykonano, nie ogłoszono przetargu niezwłocznie  
  po  przyjęciu budżetu, stąd były problemy z wyłonieniem wykonawcy, łatwiej jest wyłonić  
  wykonawcę i uzyskuje się niższe ceny ogłaszając przetarg na początku roku; 
- monitoring w Szkole Podstawowej Nr 4 -  nie wykonano, obecne wykonanie w br. jest niewłaściwe; 
- przebudowa targowiska miejskiego – nie wykonano, zarzucanie radnym, że przy zmianie budżetu  
  Rada Miasta  postanowiła zdjąć z tego zadania kwotę 1 990 tys zł i pozostawić 10 000 złotych na tą   
  inwestycję, aby tym sposobem  mogła zarzucić Burmistrzowi Miasta  jako niezrealizowana  
  inwestycję w roku 2017 to jakiś absurd. 
  To Burmistrz przedłożył propozycję zmiany budżetu i wnioskował o pozostawienie na tej inwestycji   
 10 000 zł, które były  przeznaczone chyba na jakieś mapy. 
 
Cześć tych zadań została zapisana do środków nie wygasających  z upływem roku budżetowego. 
Zadania te to: 
- budowa ulicy Konopnickiej i Żmichowskiej; 
- opracowanie dokumentacji i przybudowy ulicy Miłej i Reymonta; 
- dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej; 
- przebudowa ulicy Wałowskiej-projekt; 
- opracowanie dokumentacji i remont ulicy Polnej; 
- wykonanie odwodnienia ulicy Reymonta i Południowe; 
- opracowanie dokumentacji remontu łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1; 
Większość z tych zadań mało nowy termin wykonania 30 czerwca br,, na obecny czas 21 czerwca 
większość z tych  zadań nie zostanie wykonana w terminie. 
 
Według obietnic Burmistrza  Miasto  Rawa miało się rozwijać, inwestować i ograniczyć zadłużenie. 
Obecnie rok 2017 zamknął się deficytem 1,7 mln zł przy niewykonaniu zadań inwestycyjnych na  
kwotę 3,6 mln zł. 
 
Radny Leszek Jarosiński zabierając głos odniósł się kolejno do wypowiedzi: 
- Radnego Sławomira Stefaniaka – czy podejmowanie decyzji w zakresie korekty budżetu w ciągu roku 
nie wpłynęło na dodatkowe  koszty, które będą ponosić mieszkańcy a nie Burmistrz , 
Czy wycofanie inwestycji na osiedlu Tatr nie przyczyniło się do zwiększenia kosztów, które będą 
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musieli zapłacić mieszkańcy. 
- radnego Piotra Irli – w poprzedniej kadencji Rady był Pan Przewodniczącym Komisji Budżetu, 
Czy wycofanie w poprzedniej kadencji takiej inwestycji  trzy razy jak oświetlenie ulicy Fredry było 
zasadne, sprawiedliwe wobec mieszkańców, budowa dróg na osiedlu Tatar nie była uwzględniana, czy 
wtedy nie widział Pan problemu mieszkańców  z ulicy Tuwima, że była niszczona kanalizacja poprzez 
opady i ulewy. 
To Burmistrz Misztal widział te problemy i wykonał ulicę Tuwima , Żmichowską i Konopnicką. 
Wpisanie do budżetu tylko ulicę  Konopnicką było dużym błędem. Tylko determinacja Burmistrza 
pozwoliła te zadania w ul. Tuwima, Żmichowskiej i Konopnickiej wykonać. Ulice te zostały wykonane w 
dobrej technologii. 
W dalszej wypowiedzi zarzucał radnemu Irli, że to właśnie za przyzwoleniem Komisji Budżetu 
poprzedniej kadencji zostały sprzedane działki, bez jakiegokolwiek uzasadnienia np. działka przy basenie 
czy przy ulicy Katowickiej-Słowackiego, 
Teraz zarzuca się Burmistrzowi że nie ma gdzie wbudować budynku socjalnego. 
Rany Leszek Jarosiński stwierdził, że monitoring w Szkole Podstawowej Nr 4 działa sprawnie. 
Podczas pobytu Komisji Oświaty w szkole w maju Dyrektor nie miała uwag. 
Remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 1 to na wniosek Pani Dyrektor został doprojektowany do 
potrzeb dzieci po reorganizacji oświaty. Według informacji Burmistrza  w tym roku będzie 
dofinansowanie z budżetu Państwa do tej inwestycji, 
Ścieżka rowerowa jest w trakcie realizacji, obecnie rusza program Premiera  Morawieckiego w zakresie 
finansowania ścieżek rowerowych, na pewno Miasto  skorzysta z tego dofinansowania. 
Kolejnym tematem który poruszył radny Jarosiński to zarzut braku współpracy Burmistrza z 
mieszkańcami. 
Radny stwierdził, że Burmistrz Dariusz Misztal rozmawia z mieszkańcami, są organizowane 
spotkania np., obecnie odbyły się dwa spotkania w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego  
obręb 4 miasta. Również odbywają się spotkania z radnymi.   
Należy dostrzec działania Burmistrza np., pozyskanie 2,07 mln zł na remont przedszkola. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz odnosząc się do słów Radnego Jarosińskiego 
potwierdził, że nie wszystkie inwestycje da się wpisać do budżetu. Tez wraz z kolegami zgłosił do 
budżetu przebudowę ulicy Paska, tez ta inwestycja nie znalazła się w budżecie, Trudno, jest potrzebna ta 
ulica mieszkańcom chociażby pod względem bezpieczeństwa.  
Przewodniczący stwierdził również, że radni biorą udział w spotkaniach z Burmistrzem jak również w 
innych spotkaniach dotyczących miasta. Biorą udział na miarę możliwości i swoich obowiązków.  
Przewodniczący Rady odniósł się do spraw: 
- wykupu mieszkań przy ulicy Piłsudskiego, działania Burmistrza były złe, radni zwracali uwagę  
   aby dokonać wykupu wszystkich mieszkań razem. 
   Jest to bezpieczniejsze niż negocjowanie pojedynczo każde mieszkanie. Obecnie wykup    
   kolejnego mieszkania będzie coraz droższy, środki finansowe z wykupu sześciu mieszkań to   
   zamrożone pieniądze. 
  - nie należy łączyć kilku dokumentacji projektowych w jeden przetarg, nie obniża to kosztów  
    lecz przedłuża w czasie, naraża to na dodatkowe problemy jeżeli Firma jest nierzetelna, bo  
    zostaje utracone kilka projektów inwestycyjnych. 
  - ścieżka rowerowa – sprawa była omawiana  z właścicielami w marcu 2015 roku, wtedy była  
   pełna chęć współpracy, po pewnym czasie z uwagi na brak  decyzji ze strony władz właściciele  
   powiedzieli nie. Rozmawiał z nimi Pan Karpiński który pogorszył sprawę. 
   Wspólnie z radnym Jackiem Wieteską byliśmy u Państwa Kamińskich przekonywaliśmy ich  
  do dalszej współpracy w zakresie budowy ścieżki rowerowej. 
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   Dobrze, że doszło do porozumienia lecz zbyt późno. Ta ścieżka powinna być dawno zrealizowana.   
 
Radny Stanisław Kabziński zabierając głos stwierdził, że od początku kadencji działania opozycji były 
prowadzone tak aby skutecznie utrudniać działania Burmistrza. Poprzednie wykonane inwestycje - w 
poprzednich kadencjach – takie jak Aleksandrówka, Reymonta, Opoczyńska to złe wykonanie, które w tej 
kadencji należy naprawić. 
 
Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos apelował, że jest to sesja nad absolutorium dla Burmistrza a 
nie oceny radnych.  
 
Radny Krzysztof Chałupka – monitoring w Szkole Podstawowej Nr 4 jest niewłaściwie wykonany.  
Są zarzuty co do jakości wykonania tego monitoringu. 
 
Radna Barbara Grzywaczewska wróciła do tematu wykupu mieszkań przy ulicy Piłsudskiego 4, 
To była zła decyzja, ja byłam przeciwna temu działaniu. Koszt wykupu plus koszty remontu 
przewyższą koszt budowy nowego łącznika  budynku Urzędu Miasta. Takie działania to niegospodarność. 
 
Skarbnik Miasta Jolanta Witczak zabierając głos, stwierdziła, że Opinia RIO jest rzetelna, wydana 
przez fachowców, wniosek Komisji Rewizyjnej nie uzyskał pozytywnej opinii z uwagi na zapis szeregu 
uwag zapisanych w opinii, wniosek  nie uzyskał negatywnej opinii z uwagi na docenienie pracy Komisji , 
należy zwrócić uwagę, że wniosek o nieudzielanie absolutorium powinien zawierać dokładniejsze 
uzasadnienie. 
 
W nawiązaniu do inwestycji  Skarbnik Miasta wyjaśniała;  
- Koncepcja budowy drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. Skierniewicką: zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta z października  2017 r. zadanie to zostało wprowadzone do przedsięwzięć do WPF do realizacji 
 na lata 2017-2018, zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta. W wyniku ogłoszonego przetargu na 
wykonanie koncepcji wybrana została oferta projektanta z terminem wykonania koncepcji w 2018 r.  
z uwagi na konieczność uzyskania opinii RDOŚ, Generalnej Dyrekcji, PKP  
w zakresie przebiegu kolejki wąskotorowej. 
- Wykonanie monitoringu obiektów SP Nr 4 – w pierwszym  przetargu nie wpłynęła żadna oferta,  
w drugim przetargu w grudniu 2017 r. wpłynęła jedna oferta z terminem wykonania – styczeń 2018 r.  
W związku z  tym zadanie nie mogło zostać wykonane w 2017 r. Burmistrz Miasta w autopoprawce do 
projektu budżetu na 2018 r. wnioskował o wprowadzenie tego zadania do budżetu 2018 i zadanie 
wykonane zostało w styczniu 2018 r. 
 

Radny Piotr Irla odniósł się do wypowiedzi radnego Leszka Jarosińskiego i jego zarzutów. 
Radny Piotr Irla nie zgadza się z zarzutami radnego, są bezpodstawne i nie mają odzwierciedlenia w 
rzeczywistości. 
 
Radny Piotr Irla stwierdził, że po wyjaśnieniach Pani Skarbnik wycofuje swój wniosek  
o niewykonaniu zadania  - Koncepcja budowy drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. Skierniewicką.   
 
Zastępca Burmistrza Marek Pastusiak – odniósł się do decyzji radnego Irli w sprawie wycofania  
wniosek o niewykonaniu zadania  - Koncepcja budowy drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. 
Skierniewicką.  Ten zarzut był bezpodstawny gdyż było, to zadanie wieloletnie na lata 2017 -2018.  
Kolejno Burmistrz odniósł się do; 
- zarzutu podanego wskaźnika  niewykonania inwestycji, zdaniem Burmistrza podana kwota 3,6  
   mln zł niewykonanych inwestycji nie jest obiektywna, 
- planowany w budżecie wykupu gruntów w zasoby komunalne nie został wykonany również 
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  z przyczyn obiektywnych, w poprzednich kadencjach władze także miały znikome wyniki, 
- w sprawie inwestycji odwonienia ul Reymonta, dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej, 
  przebudowa ulicy Wałowskiej, przyczyny niewykonania były niezależne od Burmistrza, Burmistrz 
  dokładnie o tym mówił, 
- budżet obywatelski w 2017 roku został wykonany, Komisja Rewizyjna badała realizacje tego    
   budżetu i oceniła bez uwag, 
- przebudowa ulicy Żmichowskiej i Konopnickiej należało realizować razem, dlaczego te inwestycje         
   rozdzielono, był przygotowany projekt, zdaniem Burmistrza to była decyzja z przyczyn  
   politycznych, 
-  zadanie ul. Lenartowicza  być może nie było do końca przygotowane, 
- zadanie - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy Placu Piłsudskiego 4,       
   to jedyne zadanie które nie zostało wykonane. 
Pozostałe zadania są w realizacji i na to trzeba zwrócić uwagę. 
Na to też zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa w swej opinii. 
Komisja Rewizyjna miała pełną informację w zakresie realizacji inwestycji, miała przedłożone wszelkie 
dokumenty oraz wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji 
Europejskiej. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej nie jest poparty żadnym uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Rady Miasta  – wyjaśnienia Burmistrza Marka Pastusiaka w sprawie łączonych  
przetargów jest niezasadne. Łączenie kilka zadań w jeden przetarg w niczym nie pomaga a wręcz 
przedłuża  tę procedurę. 
 
Radny Jacek Wieteska odniósł się do sprawy  łączenia różnych dokumentacji technicznych w jeden 
 pakiet do przetargu, sytuacja Burmistrza pokazała, że nie jest to bezpieczne, gdyż wypadek losowy 
wykonawcy  powoduje zablokowanie szeregu inwestycji, 
Następnym Radny przewodniczący Komisji Rewizyjnej  odniósł się do uwag z zakresu wniosku  
Komisji Rewizyjnej. 
Po raz pierwszy w naszym mieście Komisja Rewizyjna formułowała wniosek o nieudzielania  
absolutorium Burmistrzowi Miasta. W trakcie powstawania dokumentu konsultowaliśmy się z Panią 
Skarbnik. Wspólnie uznaliśmy, że jeżeli będą jakieś braki to Regionalna Izba Obrachunkowa 
prawdopodobnie wystąpi do nas z wnioskiem o uzupełnienie. W takiej wersji dokument pozostał i 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dziś mamy wiedzę, że RIO oczekuje większego  
zakresu uzasadnienia takiej decyzji. Gdybyśmy pisali ten dokument dziś to zapewne wersja byłaby 
Inna lecz wniosek o  nieudzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta pozostał by taki sam. 
Takie było stanowisko Komisji. 
 
Radny Andrzej Antosik – zdjęte środki z zadania ul. Żmichowskiej zostały przeznaczone na 
dofinansowanie programu niskiej emisji, ten program się przyjął wśród mieszkańców, wiele osób 
skorzystało również z dofinansowania,  
- zadanie  rewitalizacji miasta zostało zmienione od założeń jakie były w 2014 roku- była koncepcja, ,  
  obecnie nie  ma żadnego projektu w tej sprawie, 
- było mówione w kampanii wyborczej w 2014 roku, że będą budowane mieszkania, jest rok 2018  
   a mieszkań nie ma, 
- kiedy będzie zwrócona  pożyczka, którą otrzymał RTBS od Firmy Rawik i pozostałych spółek. 
 
Leszek Trębski Prezes Spółki RTBS zabierając głos potwierdził, że Spółka ma problemy finansowe  
z uwagi na działania poprzedniej Prezes. Obecnie Spółka wychodzi na prostą, czynione 
są wszystkie możliwe działania aby poprawić kondycje finansową Spółki.  
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Zgodnie z harmonogramem prac mieszkania socjalne będą oddane do użytku w październiku bieżącego 
roku. 
 
Radny Bartłomiej Kosiacki  zabierając głos przekazał swoje uwagi w zakresie realizacji budżetu za 
2017 rok. Wiele inwestycji mniejszych można było wykonać na początku roku, np. dokumentacja 
projektowa  przebudowy łazienek w Szkole Podstawowej NR 1, wykonanie mogło być zrealizowane w 
czasie okresu wakacji,  lecz jeżeli oferta przetargowa była w miesiącu październiku  to nie było 
możliwości wykonania  jej w okresie wakacji, taki sam problem był z drobną inwestycją jaką były place 
zabaw, można  było wykonać z początkiem roku zgodnie z planem w II kwartale lecz przetarg 
zaplanowana na III kwartał bez rezultatu rozstrzygnięcia, ponowny przetarg nie przyniósł rezultatu i 
zbliżył się koniec roku. 
Zła organizacja i planowanie spowodowały brak realizacji inwestycji lub ich zbyt duże opóźnienie. 
 
Radny Rafał Miszczak – wystąpienie Burmistrza  było emocjonalne lecz zasadne, szkoda że tak późno, 
ja z wieloma rzeczami się nie zgadzam ale z wieloma się zgadzam. 
Być może inwestycja - ścieżka rowerowa – powinna być poprowadzona inną trasą, była by łatwiejsza w 
wykonaniu, nie potrzebne by było tyle różnych uzgodnień i problemów z obecnym właścicielami gruntów 
pod ścieżkę, o tym należy rozmawiać w odpowiednim czasie. 
Sprawa wykupu mieszkań w budynku  przy Placu Piłsudskiego 4 – inwestycja źle zaplanowana, 
złe podejście Burmistrza do rozmów z właścicielami mieszkań, dlatego też jest problem z wykupem 
pozostałych mieszkań, inwestycja zamrożona. 
Sprawa rewitalizacji to ogromny ciężar finansowy dla miasta. Wiedza jaka posiadaliśmy trzy lata temu a 
obecna to ogromna przepaść finansowa, sprawa przedłuża się w czasie, rynek wykonawców się zmienia, 
ceny idą w górę, da się to zauważyć po przetargu na  rewitalizację tzw. „Jatek” przy ulicy Mickiewicza.  
To ogromny koszt a cel nie do końca mnie przekonuje.   
 
Radna Grażyna Dębska  zabierając głos stwierdziła, że debata była bardzo długa, absolutorium  
to ocena  wykonania budżetu. Informacja była wyczerpująca. To ważna decyzja dlatego też  
dyskusja była długa lecz merytoryczna. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały  Nr III/101/2018  
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 maja  2018 roku  
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2017 rok.  
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa  
Mazowiecka z  wykonania budżetu Miasta za 2017 rok, z uwaga zawartą w uzasadnieniu.   
Uchwała w załączeniu  protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew  Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz sprawozdania z 
wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2017 r. 
 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz 
sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2017 w głosowaniu jawnym  
została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.   
 
Ad 5. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Skarbnik Miasta Jolanta Witczak poinformowała, że ta uchwała zostaje podjęta po zapoznaniu się z 
przedłożonymi radnym dokumentami w tej sprawie: 
- sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2017 rok, 
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- sprawozdaniem finansowym Miasta Rawa Mazowiecka za 2017 rok, 
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o przedłożonym przez Burmistrza Miasta  
  Rawa Mazowiecka  sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2017 rok,  
- informacją o stanie mienia  Miasta Rawa Mazowiecka, 
- wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka dotyczącym udzielenia   
   absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka, 
- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej   
Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
Dyskusja w tej sprawie toczyła się przy poprzednim  punkcie - sprawozdanie finansowe  Miasta Rawa 
Mazowiecka wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2017 rok. 
 
Radny Leszk Jarosiński zgłosił wniosek aby głosowanie w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta 
Rawa Mazowiecka było imienne. 
 
Radny Rafał Miszczak zabierając głos oznajmił, że po obszernej dyskusji w sprawie wykonania  
budżetu za 2017 rok miałem wątpliwości ją podjąć decyzję – jak  zagłosować. Propozycja radnego  
Leszka Jarosińskiego rozwiała moje wątpliwości. 
 
Radny Michał Glicner -  To absolutorium to również ocena Pana współpracy z radnymi, brak było 
informacji dla radnych,  Pan wraz ze swoim Zastępcą przyjął retorykę bardzo polityczną. My możemy  
się różnic polityczne ale działania powinny iść dla dobra miasta. 
To jest ocena w jaki sposób prowadzi Pan Urząd , w jaki sposób traktuje Pan radnych m.in. na 
spotkaniach z mieszkańcami i z radnymi. 
 
Burmistrz Miasta zabierając zwrócił się do grupy radnych z którymi zawiązał po wyborach koalicję 
i oznajmił,  że w każdy wtorek czekał w urzędzie na spotkanie, brak w ostatnim czasie komunikacji 
między nami. 
 
Przewodniczący Rady Miasta - uczestniczyliśmy w spotkaniach w miarę możliwości czasowych,   
spotkania też były odwoływane z  powodu Pana nieobecności, od roku nie uczestniczymy w tych 
spotkaniach gdyż źle oceniliśmy Pana działania, brak było porozumienia między nami, nie wypełniał  
Pan obietnic wyborczych z którymi szliśmy do wyborów, o tym informowałem już w grudniu na sesji.  
 
Pan Jacek Wieteska  Przewodniczący   Komisji Rewizyjnej  przedstawił opinię Komisji 
Rewizyjnej z  wykonania budżetu Miasta. 
 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka przygotowanie do procedury absolutoryjnej 
przeprowadziła podczas trzech posiedzeń.  
 
Pierwsze z nich odbyło się 9 maja 2018 roku. 
Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca.  
Celem spotkania było wydanie opinii o wykonaniu budżetu miasta Rawa Mazowiecka za 2017 rok. 
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z, i poddała ocenie następujące  informację: 
 - sprawozdaniem Burmistrza w sprawie wykonania dochodów Miasta Rawa Mazowiecka. 
- sprawozdaniem Burmistrza w sprawie wykonania wydatków Miasta Rawa Mazowiecka. 
- pozostałych informacji w sprawie wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31.12.2017, 
- informacji w sprawie decyzji w zakresie ulg w podatkach lokalnych oraz podatkach pobieranych  
przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej, a stanowiących dochód Miasta Rawa Mazowiecka. 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół oznaczony  
 Nr 5/2018 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
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Drugie posiedzenie odbyło się 10 maja 2018 roku . 
Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca. 
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z:  
- dofinansowanie organizacji, stowarzyszeń i związków nie będących jednostkami sektora       
  finansów publicznych w 2017 roku, 
- pozostałych informacji w sprawie wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień  
  31.12.2017, 
  
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół oznaczony  
Nr 6/2018 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
Trzecie posiedzenie  odbyło się 24 maja 2018 roku. 
 Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego  zastępca.  
Podczas tego posiedzenia Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Jacek Wieteska zapoznał członków 
Komisji z treścią uchwały Nr III/101/ 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Łodzi z dnia  16 maja 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka z wykonania budżetu za 2017 rok.   
Następnie zwrócił się z pytaniem czy w związku z poprzednimi posiedzeniami  komisji z dnia 
10 i 24  maja 2017 r. w sprawie   badania dochodów  i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, 
sprawozdań finansowych oraz informacji przedstawionych przez Skarbnik Miasta są zapytania  lub 
uwagi. 
Członkowie Komisji stwierdzili,  że nie wnoszą żadnych uwag ani pytań. 
Następnie  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Jacek Wieteska  przedstawił Komisji wniosek  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka i przeprowadził głosowanie. 
Głosowało 6 członków komisji, za 1 głos, przeciw trzy głosy, wstrzymujących dwa głosy. 
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół oznaczony  
Nr 6/2017 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
Komisja w jawnym głosowaniu jednogłośnie stwierdziła, że w wyniku badania dochodów  i 
wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, sprawozdań finansowych oraz pozostałych 
informacji określonych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,  stawia wniosek  
o nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2017. 
 
 Jednocześnie Komisja skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej  wniosek o nieudzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2017. 
Wniosek został podpisany przez pięciu członków Komisji. Jeden członek Komisji odmówił 
podpisania wniosku. Sporządzono na tę okoliczność notatkę służbową. 
  
Powyższe dokumenty dostępne są w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek  radnego   Leszka Jarosińskiego  
aby głosowanie w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka było imienne. 
W głosowaniu brało udział 15 radnych, za głosowało 6 radnych, przeciw – 9 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   przedstawił treść uchwały  Nr III/164/2018 
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2018 roku 
w sprawie opinii dotyczącej  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka  w sprawie 
absolutorium za rok 2017.   
Regionalna Izba Obrachunkowa opiniowała  wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
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Rawa Mazowiecka  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2017 rok 
z istotnymi uwagami zawartymi w uzasadnieniu. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2017 rok. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2017 rok w głosowaniu  jawnym nie 
została przyjęta. Głosowało 15 radnych, za – 2 radnych, przeciw 11 radnych, wstrzymujących 2 radnych.  
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal - nie zgadzam się z tą decyzja, złożę odwołanie do Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby rozstrzygnęła ta decyzję. 
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 30 minut przerwy. 
 
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 750 – wprowadza się do planu dochodów w § 0970 dochody różne w kwocie 150 000 zł, w tym 
również nie wydatkowane środki z konta wydatków nie wygasających z roku poprzedniego.  
2/ Dział 756 – w § 0310 zwiększa się o kwotę 150 000 zł planowane dochody z podatku od 
nieruchomości w br. 
3/ Dział 758 , w § 2920 dochody w kwocie 96 699 zł to zwiększenie planowanych dochodów Miasta  
Rawa Mazowiecka z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa, zwiększenie na podstawie  
informacji Ministerstwa Finansów, po przyjęciu ustawy budżetowej na 2018 r. 
4/ Dział 851 – planowane dochody w kwocie 5 000 zł z tytułu zwrotu do budżetu miasta dotacji 
niewydatkowanych w 2017 r. na realizację zadań zleconych w drodze konkursów. 
5/ Dział 855 wprowadza się do budżetu następujące dochody: 
- w § 6330 w wysokości 324 400 zł dochody z tytułu pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa  
z programu „MALUCH+” 2018 na utworzenie z żłobku miejskim TUPTUŚ 35 nowych miejsc opieki  
nad dziećmi do lat 3. 
6/ Dział 926 – planowane dochody w § 2440 w kwocie 40 000 zł to pozyskana dotacja z 
Ministerstwa Sportu na realizację projektu nauki pływania dla dzieci z rawskich szkół 
podstawowych, klas I-III. 
W § 2910 planowane dochody w kwocie 15 000 zł z tytułu zwrotu do budżetu dotacji 
niewydatkowanych w 2017 r. na realizacje zadań w drodze konkursów. 
 
II. Zmiany w planie wydatków. 
1/ Dział 600, rozdział 60016 – przenosi się kwotę 20 000 zł z planowanych wydatków bieżących na 
utrzymanie dróg gminnych, na wydatki majątkowe tj. na zabezpieczenie wkładu własnego w związku  
ze złożonym przez Burmistrza Miasta  wnioskiem o pozyskanie środków z rządowego programu Razem 
bezpieczniej im.Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. 
Z pozyskanych środków i wkładu własnego będzie możliwa modernizacja przejścia dla pieszych  
w ul.Jerozolimskiej. 
Zmiany w zadaniach inwestycyjnych obejmuje: 
1.Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Wyzwolenia 
Plan – 30 000 zł 
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Zwiększenie – 100 000 zł 
Plan po zmianach – 130 000 zł 
Przygotowywana w 2017roku zmiana na skrzyżowaniu ulic  Słowackiego i Wyzwolenia  ograniczyć się 
miała jedynie do korekty oznakowania poziomego pionowego oraz do budowy niewielkich powierzchni 
z kostki betonowej.  Stąd do budżetu zapisano kwotę 30 000 zł. Jednak w roku 2018 po dyskusjach i 
konsultacjach z Komisją Komunalną Rady Miasta ustalono, że przebudowa skrzyżowania powinna 
mieć charakter znacznie poważniejszy, zapewniający kompleksowe rozwiązania występujących tam 
problemów. Aby takie efekty uzyskać niezbędne będzie wydatkowanie kwoty jw.w oparciu o 
opracowaną koncepcję przebudowy i kosztorys przedsięwzięcia.  
Odwodnienie ulicy Południowej i Reymonta 
Plan – 150 000 zł 
Zwiększenie – 150 000 zł 
Plan po zmianach – 300 000 zł 
W kwietniu br. przekazany został Miastu  projekt  odwodnienia terenów przy ulicy Reymonta  i 
Południowej. Na realizację zadania wydane zostało pozwolenie wodno-prawne, a na zgłoszenie zamiaru 
wykonania robót  złożone w Starostwie Powiatowym nie wniesiono sprzeciwu. Z załączonego do 
dokumentacji kosztorysu inwestorskiego wynika, że na realizację zadania niezbędna jest kwota 300 000 
zł. Stąd, aby móc realizować to zadanie, niezbędne jest zwiększenie środków w budżecie Miasta do tej 
kwoty.  
2/ Dział 700 obejmuje zmiany: 
- rozdział 70005 – zmniejszenie o kwotę 50 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących na 
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, 
rozdział 70095 – zwiększa się planowane wydatki w tym rozdziale na następujące cele: 
- kwota 10 000 zł na wykonanie diagnozy sytuacji mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji  
wraz z opracowaniem kierunków działań zmierzających do poprawy warunków mieszkaniowych w 
ramach realizacji  projektu „VI.12. Kompleksowy system wsparcia poprawy jakości zasobów 
mieszkaniowych”, będącego projektem podstawowym Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2016 – 2025, 
- kwota 15 000 zł na pokrycie wydatków  umowy dzierżawy nieruchomości, będącej własnością 
Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej, z przeznaczeniem na zorganizowanie w 
tym obiekcie Dziennego Domu Senior+ .  
 
3/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 202 979 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 
4/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany w zakresie rozdysponowania środków ze 
zwiększonej subwencji oświatowej z tego: środki na wynagrodzenia i pochodne dla szkół podstawowych 
w rozdziale 80101 – zwiększenie o 47 049 zł oraz uzupełnienie środków w rozdziale 80146 – kształcenie 
i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach miejskich w wysokości 49 650 zł.  
Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych: 
Rozdział 80101 –  Szkoły podstawowe 
1. Przebudowa łazienek, szatni i stołówki w budynku  Szkoły Podstawowej  Nr 1 
Plan – 300 000 zł 
Zwiększenie – 50 000 zł 
Plan po zmianach – 350 000 zł 
Z kwoty zapisanej w budżecie na to zadanie wydatkowano dotychczas 20 000 zł.  
11 czerwca 2018r. otwarta została jedyna oferta złożona w ramach drugiego przetargu 
nieograniczonego mającego na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania ( na pierwszy przetarg nie 
wpłynęła żadna oferta). Najkorzystniejsza oferta zawierała cenę 307 000 zł brutto. Miasto chcąc 
podpisać umowę na realizację zadania musi dysponować co najmniej kwotą wymienioną w ofercie. 
Pozostała część środków pochodzących ze zwiększenia wykorzystana będzie na nadzór inwestorski i 
ewentualne roboty dodatkowe, które przy remontach są prawdopodobne. 
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5/ Dział 855, rozdział 85505 – dokonuje się następujących zmian w zakresie planowanych 
wydatków na funkcjonowanie żłobka miejskiego TUPTUŚ: 
- przenosi się kwotę wydatków bieżących w wysokości 81 200 zł z wynagrodzeń i pochodnych na 
wydatki majątkowe, stanowiące wkład własny Miasta Rawa Mazowiecka w wydatkach związanych 
z utworzeniem dodatkowych 35 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.  
Na utworzenie nowych miejsc uzyskaliśmy dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 
324 400 zł i wymagany wkład własny w kwocie 81 200 zł. W ramach tego zadania zostanie 
zakupiony sprzęt konieczny do przyjęcia nowych dzieci oraz rozbudowany zostanie plac zabaw.  
6/Dział 900, rozdział 90002 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę   3 020 zł,  z tytułu 
rozdysponowania wolnych środków z rozliczenia budżetu za 2017 r. Z analizy dochodów 
uzyskanych z opłat za odbiór odpadów w 2017 r.  i rozliczenia kosztów wynika, że uzyskana 
nadwyżka dochodów nad kosztami w kwocie 3 016,65 zł powinna zostać przeznaczona na 
zwiększenie wydatków związanych z odbiorem odpadów w 2018 r. 
7/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje następujące zmiany: 
- rozdział 92109 – przeznacza się z budżetu kwotę 130 000 zł na dotację celowa dla Miejskiego 
Domu Kultury na zakup nagłośnienia dla tej instytucji kultury.  
MDK złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozyskania 
dotacji na ten cel. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, przyznano dofinansowanie 105 000 zł, 
jednak zakup nagłośnienia w wersji niezbędnej i oczekiwanej przez MDK to koszt łącznie  
235 000 zł. Istnieje konieczność dofinansowania zadania z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  
w  kwocie jak powyżej. 
- rozdział 92118 – zwiększenie dotacji dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 24 000 zł na 
organizację imprez w trakcie roku. Muzeum będzie uczestniczyć w organizacji imprez  
w związku z obchodami 100 – lecia uzyskania niepodległości Polski jak również z historii miasta  
i regionu planowanych na terenie Zamku Książąt Mazowieckich.  
Na organizację imprez Muzeum pozyskało dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, jednak musi 
dysponować również wkładem własnym, stad konieczność zwiększenia dotacji dla muzeum na 
realizację jej zadań statutowych. 
- rozdział 92195 – zwiększenie planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale o kwotę 6 000 zł, 
która zostanie przeznaczona na wynajem pomieszczenia przy ul.Armii Krajowej 2 oraz na zakup 
wyposażenia do tego pomieszczenia, w którym będzie miało swoją siedzibę Rawskie Miejskie 
Centrum Organizacji Pozarządowych, zgodnie z zapisami zawartymi w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025.  
Zmiana planu wydatków inwestycyjnych obejmuje: 
1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka 
1.1 Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku 
Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. 
Plan – 700 000 zł 
Zwiększenie – 50 000 zł 
Plan po zmianach – 750 000 zł 
W związku z poważną chorobą Wykonawcy  tego zadania P. Edwarda Grzegorzewskiego  (leczenie 
szpitalne i długotrwała rehabilitacja) zadanie polegające na zaprojektowaniu ulicy Miłej z 
sygnalizacją świetlną nie zostało  zrealizowane. 
Ponieważ biuro Arkon Atelier z Gdańska projektuje w ramach rewitalizacji miasta zagospodarowanie 
przestrzeni centrum miasta, dla zapewnienia jednolitości rozwiązań projektowych, zarówno w 
odniesieniu do projektowanej nawierzchni jak i sygnalizacji świetlnej, najkorzystniejszym 
rozwiązaniem będzie zlecenie wykonania zadania tej firmie. 
1.2 Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 
Plan  - 4 200.000 zł 
Zwiększenie – 150 000 zł 
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Plan po zmianach – 4 350 000 
W trakcie realizacji prac rewaloryzacyjnych ujawniły się elementy prac konieczne do wykonania a 
nie uwzględnione przez projektanta i tym samym nie zakontraktowane w umowie z wykonawcą.  
Z głównych pozycji należy wymienić:  
- wykonanie dodatkowych powierzchni trawników dywanowych oraz renowacja trawników w 
kwaterze „przy kościele” i w kwaterze „przy dworcu”  
- ściółkowanie rabat, 
- umocnienie stożków przy moście (4 szt.) – przewidziane były do obłożenia kamieniem, lecz 
inspektor nadzoru zdecydowanie ocenił, że są one dalece niestabilne – osuwają się do rzeki i 
niezbędne jest wykonanie podwalin stożków i dopiero ich uformowanie i obłożenie okładziną 
kamienną, 
- oczyszczenie kostki bazaltowej - w trakcie przygotowania postępowania przetargowego Miasto 
zobowiązało się  dostarczyć wykonawcy zadania kostkę bazaltową, którą pozyskano w trakcie 
budowy ronda Królewskiego i  przebudowy ulicy Mszczonowskiej. Kostka ta wymaga jednak przed 
ułożeniem specjalnego przygotowania – jest ona oblepiona zaschniętą zaprawą, z której należy ją 
oczyścić. Dodatkowo, kostka po ułożeniu nawierzchni powinno się wypiaskować, co podnosi jej 
walory estetyczne. 
Należy podkreślić, że w finansowaniu tej inwestycji udział środków zewnętrznych wynosi 79,95%, 
 a zwiększenie budżetu o wnioskowaną kwotę obniży to finansowanie tylko o niewiele ponad 2%. 
Warto zauważyć, że w kwocie środków własnych jest też podatek VAT niekwalifikowany w RPO. 
8/ Dział 926, rozdział 92605– w wydatkach bieżących wprowadza się dotację z Ministerstwa Sportu 
w wysokości 40 000 zł i środki własne budżetu Miasta w tej samej wysokości, na realizację 
programu nauki pływania dla dzieci klas I-III ze szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.  
Ponadto zwiększenie o 2 000 zł wysokości planowanych wydatków na zlecenie zadań własnych z 
kultury fizycznej dla stowarzyszeń sportowych z terenu naszego miasta. 
Rozdział 92695 – zmniejszenie o 15 000 zł, tj. do wysokości faktycznych potrzeb, środków na 
zadaniu: Budowa i urządzenie Park Street Workout -  zadanie wybrane do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, po wykonaniu zadania.  
Dyskusji nie było. 

Opinię Komisji  Budżetu  przedstawił Michał Glicner   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu na 2018 rok. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   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. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 
 na  lata 2018–2021. 
 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2018 roku muszą być zgodne  
z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018  
w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.  
 



 21 

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji , do planu przychodów  budżetu na 2018 rok 
wprowadza się  kwotę 545 000 zł z wolnych środków  i przeznacza się tą kwotę na pokrycie deficytu 
budżetu. Aktualnie kwota przychodów ogółem to 12 434 500 zł, a planowane rozchody z tytułu 
spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 200 000 zł. 
Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany dotyczące wysokości planowanych 
wydatków w 2018 r. na realizację inwestycji związanych z Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka, 
zgodnie z zapisami w uchwale w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. 
Zwiększa się limit wydatków o 150 000 zł na zadaniu Rewaloryzacja Parku Miejskiego, o kwotę 
50 000 zł zwiększa się wysokość planowanych wydatków na Opracowanie dokumentacji związanej 
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. 
Zwiększa się o 350 000 zł limit wydatków w 2019 roku na zadaniu Adaptacja wraz z rozbudową 
zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej. 
Zadanie planowane jest do realizacji jako inwestycja dwuletnia. 
Jest uwzględnione w budżecie Miasta na rok 2018 z kwotą 2 100 000 zł oraz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej za rok 2019 z kwotą 1 900 000 zł.  
29 maja 2018r. otwarte zostały  dwie oferty złożone w ramach przetargu nieograniczonego mającego 
na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania. Najkorzystniejsza oferta zawiera cenę 4 342 904,48 zł 
brutto (druga oferta z kwotą wyższą o ponad milion złotych). Przewyższa ona opisane wyżej 
zarezerwowane środki o 342 904,48  zł.  Miasto chcąc podpisać umowę na realizację zadania musi 
dysponować w okresie dwuletnim pełną kwotą wymienioną w ofercie. Ponieważ większość prac i 
środków wydatkowana będzie w 2019 roku stąd wnioskowane jest zwiększenie kwoty właśnie w 
przyszłym roku. 
Wprowadza się do  wykazu przedsięwzięć jako zadanie dwuletnie Budowę ścieżki rowerowej. 
Wprowadzenie tego zadania do limitu wydatków w 2019 r. z kwotą 860 000 zł stanowić będzie 
zabezpieczenie środków własnych na  Miasta w finansowaniu tej inwestycji w 2019 r. 
Miasto Rawa Mazowiecka złożyło wniosek  w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na Budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. 

Jana III Sobieskiego z wnioskowaną kwotą dofinansowania 1 292 040 zł. Według przedstawionego 
tam harmonogramu realizacja zadania przewidziana jest w roku 2019. Wniosek obecnie czeka na 
ocenę formalną, która może nastąpić  w III kwartale 2018r. Jednym z dokumentów, które należy 
przedstawić w konkursie jest oświadczenie Burmistrza Miasta o dysponowaniu środkami własnymi 
na realizację zadnia w kwocie 855.540 zł.  
 
Dyskusji nie było. 

Opinię Komisji  Budżetu  przedstawił Michał Glicner   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata 2018–2021. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 zmiany  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 
 na  lata 2018–2021. 
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
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Ad 8.  Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Temat referowała Jolanta Wróblewska – Sekretarz Miasta. 
Powiedziała m.in. 
 

W dniu 19 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 
roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, ograniczające od dnia 1 lipca 2018 
roku, wysokość wynagrodzenia przysługującego m.in. wójtom (burmistrzom, prezydentom miast). 
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  
do wyłącznej kompetencji rady gminy należy ustalanie wynagrodzenia jej organu wykonawczego.  
W tym stanie rzeczy niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały 
dostosowującej wynagrodzenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do wymogów powołanego na 
wstępie rozporządzenia. 
Proponuje  się wynagrodzenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka : 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości    –   4.800 zł.; 
2) dodatek funkcyjny w wysokości                                                      –   1.900 zł.; 
3) dodatek specjalny w wysokości - 35 % łącznie wynagrodzenia  

zasadniczego  i dodatku funkcyjnego    –   2.345 zł. 
 
Radna Grażyna Dębska – nie pochwalam takiej decyzji, zwłaszcza, że to decyzja na koniec 
kadencji. Rząd zdecydował za nas i pozbawił kompetencji Radę. To Rada ustala wynagrodzenie 
Burmistrza , Jestem oburzona takim działaniem rządu. 
 
Radny Michał Glicner – jest to decyzja odgórna, wyłącznie polityczna, zagłosuje tak jak zdecyduje 
Burmistrz  przedkładając projekt uchwały. 
 
Radny Piotr Irla – rozporządzenie rządu w zakresie obniżenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Miasta jest niekonstytucyjne, bardziej z pobudek populistycznych, jest to posunięcie dalece nie 
odpowiedzialne. Moje wątpliwości budzi zasadność zmian. Myślę, że chodziło głównie o to by  
dać populistyczny sygnał do społeczeństwa .  
 
Radny Leszek Jarosiński – dyskusja moim zdaniem jest zbędna i nieuczciwa, nowa pensja  
Burmistrza została zaproponowana,  Burmistrz się z nią zgadza, przed chwilą oceniliście burmistrza 
 i jego pracę. 
Uważa że dalsza dyskusja jest zbędna. 
 

                      Opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 

                   Obrady prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski .   
 
Ad 9.  Ustalenie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody, ścieków, wód  
opadowych  i  roztopowych. 
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Temat referował Sebastian Gromek – Prezes Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o .o. 
Powiedział m.in. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz 
art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków  Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala dopłaty z budżetu miasta Rawa 
Mazowiecka do cen wody i ścieków, w zakresie obowiązujących taryf zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Jednocześnie, w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych 
ustaw, taryfa obowiązująca na podstawie uchwały nr XXVI/190/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf na zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do ceny 
wody i ścieków, uległa przedłużeniu do dnia 10.06.2018 r. Ponadto, na podstawie art. 24g ustawy z 
dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, dotychczasową taryfę stosuje się do dnia 
wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.  
Ustala się następujące dopłaty z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków, w 
zakresie obowiązujących taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków: 
- do ceny 1 m3 wody w wysokości  0,33 zł/m3 brutto (w tym VAT) w grupie taryfowej 1WA, 
- do ceny 1 m3 wody w wysokości 0,98 zł/m3 brutto (w tym VAT) w grupie taryfowej 1WB, 
- do ceny 1 m3 ścieków w wysokości 0,68 zł/m3 brutto (w tym VAT) w grupie taryfowej 1SA, 
- do ceny 1 m3 ścieków w wysokości 1,68 zł/m3 brutto (w tym VAT) w grupie taryfowej 1SB, 
- do ceny 1 m3 wód opadowych i roztopowych w wysokości 2,79 zł/m3 brutto.  
 
Radny Leszek Jarosiński – Prezes Spółki RAWiK Sebastian Gromek to człowiek na właściwym 
miejscu, cztery lata zarządza tak  Spółką aby nie podwyższać cen wody, cztery lata mieszkańcy 
miasta nie mieli podwyżki wody. 
 
Radny Piotr Irla – to, że nie ma podwyżki  wody w mieście to nie zasługa Prezesa, gdyż  są dopłaty 
z budżetu miasta,  które regulują ten deficyt. Obecnie debatujemy nad taka uchwałą.  
 
Wiceburmistrz Marek Pastusiak – należy zauważyć, ze Prezes spółki wraz z załogą utrzymują wysokość 
 taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na dotychczasowym 
poziomie bez podwyżki. Przy obecnych wzrastających kosztach Spółka planuje na kolejne dwa lata   
te same stawki wody i ścieków. Ponadto Spółka cały czas realizuje program inwestycyjny. 
Pozyskała dodatkowe źródła dochodów. 
 
Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił  Andrzej Antosik  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  dopłatę z budżetu miasta Rawa Mazowiecka  
 do cen wody, ścieków, wód opadowych   i roztopowych. 
  

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 ustalenia dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody, ścieków, wód opadowych   i    
 roztopowych. 
  

                      Innych opinii nie było. 
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 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.  
(nieobecni na obradach Zbigniew Tuszyński, Zbigniew Sienkiewicz). 
 

                   Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz.   
 

   Ad  10.  Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
   i urządzeń  kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie  
   Mazowieckiej na  lata 2018-2022. 
 

Temat referował Sebastian Gromek – Prezes Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o .o. 
Powiedział m.in. 
Na postawie „Założeń do tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy Miasto Rawa 
Mazowiecka” przyjętych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej Uchwałą nr XXIV/185/2000  
z dnia 30 czerwca 2000 r., okres objęty planem powinien wynosić 5 lat.  
Plan podlega weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych. Projekt 
planu zawiera niezbędne zmiany wynikające z obecnie znanych potrzeb i uwarunkowań. 
Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2, stanowiące załącznik do 
„Wieloletniego Planu…” 
W planie uwzględnione zostały zmiany wynikające z konieczności wcześniejszej realizacji zadania 
nr 9 „Sterowanie i monitoring ujęcia wody Boguszyce”, realizowanego w ramach projektu 
,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”  
(Tabela nr 1, poz. 9 – przeniesienie terminu realizacji zadania z roku 2020 na rok 2018 oraz 
zwiększenie planowanej wartości zadania z 60.000,00 zł na 70.000,00 zł  - jednocześnie zmniejszono 
wartość zadania nr 21 – „Koszty nadzoru nad robotami” w roku 2018 o kwotę 10.000,00 zł. Zmiana 
wartości zadania nr 21 wynika z aktualizacji zapotrzebowania na usługi w powyższym zakresie). 
Dokonano również korekty w Tabeli nr 2 – wartość zadania nr 5 „Przebudowa sieci wodociągowej  
w ul. Gąsiorowskiego i Lenartowicza” została zwiększona o kwotę 200.000,00 zł, natomiast wartość 
zadania nr 6 „Przebudowa kanalizacji deszczowej ulic: Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Urbańskiego, 
Braci Świderskich” została zwiększona o kwotę 200.000,00 zł. Zmiana wynika  z aktualizacji 
planowanych kosztów realizacji zadania.  

 
Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił  Andrzej Antosik  - przewodniczący Komisji.   

   Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń  
   wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
   w Rawie Mazowieckiej na  lata 2018-2022.   
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń  

    kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na  
    lata 2018-2022. 

 
                      Innych opinii nie było. 

 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
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 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15. radnych.  
 
Obrady opuścił  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   

 
   Ad 11.  Wyrażenie zgody na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego na  
   okres 5 lat. 

  
Temat referowała Dyrektor Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” 
Katarzyna Wasilewska. 
Powiedziała m.in. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami trwały 
zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną.  
Z przepisu art. 43 ust. 2 pkt 3 tej ustawy wynika, że jednostka organizacyjna, z zastrzeżeniem  
ust. 6 ma prawo do korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd, a w szczególności do: 
oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę, albo użyczenie na czas nie dłuższy niż 
czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym zawiadomieniem właściwego 
organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za 
zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas 
nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; 
zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony 
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
Zwracamy się z prośbą  o wyrażenie zgody na wynajęcie lokali użytkowych o  łącznej pow. 339,17 m2, 
usytuowanych na pierwszym piętrze budynku położonego na nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 1-321/4 przy ul. Murarskiej 1 w Rawie Mazowieckiej, pozostającej w trwałym 
zarządzie Żłobka Miejskiego z oddziałami Integracyjnymi ,,Tuptuś’’ w Rawie Mazowieckiej – na 
okres 5 lat. Wynajęciem przedmiotowego lokalu zainteresowany jest podmiot prowadzący 
działalność leczniczą. 
 
Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił  Andrzej Antosik  - przewodniczący Komisji.   

   Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane  wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka  
   Miejskiego na okres 5 lat. 

 
                      Innych opinii nie było. 

 
                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  

    wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego na okres 5 lat. 
 

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

 
   Ad 12.  Przystąpienie do porozumienia dotyczącego utworzenia klastra energetycznego. 
 
   Temat referował  Mariusz Szadkowski Naczelnik Wydziału ds. Rewitalizacji. 
   Powiedział m.in. 
   Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na przystąpienie do porozumienia dotyczącego   
   utworzenia klastra energii i współdziałania w ramach przedmiotowego porozumienia. 

Rozwój energetyki odnawialnej służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w 
sposób przyjazny środowisku oraz zapewniający uzyskanie efektywności energetycznej to główne 
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cele klastrów energii. Głównym celem działalności klastra jest realizacja projektów z zakresu 
energetyki odnawialnej polegających na wytwarzaniu, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych 
źródeł energii. Dodatkowo jego działania mają się również skupiać na poprawie stanu środowiska, 
niezależności energetycznej, działalności edukacyjnej oraz wzmocnieniu lokalnej gospodarki. 
Utworzenie i przystąpienie do Klastra Energii, po realizacji inwestycji dotyczących budowy 
instalacji pozyskujących energię z odnawialnych źródeł energii, stwarza możliwości obniżenia 
wydatków gminy na zakup energii, poprawy bezpieczeństwa energetycznego i efektywności 
energetycznej. 
Zgodnie z ustawową definicją klastra energii, klastry mogą być tworzone na terenie maksymalnie 
pięciu gmin sąsiadujących ze sobą lub na terenie powiatu. Klaster energii stanowi cywilnoprawne 
porozumienie w formie umowy, w ramach której realizacja przedsięwzięć przynosić ma pozytywne 
efekty energetyczne, środowiskowe i finansowe wszystkim zaangażowanym stronom. 
 
Potencjalne źródła finansowania inwestycji w ramach klastrów energii to w szczególności: 
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
- Regionalne Programy Operacyjne 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. 
 
Klaster będzie mógł się również ubiegać o środki finansowe z rynku kapitałowego (obligacje, akcje) 
czy z kredytów bankowych. 
 
Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił  Andrzej Antosik  - przewodniczący Komisji.   

   Komisja pozytywnie zaopiniowała  przystąpienie do porozumienia dotyczącego utworzenia klastra  
   energetycznego. 

 
                      Innych opinii nie było. 

 
                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  

    wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego na okres 5 lat. 
 

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

    Ad 13. Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie  
    miasta Rawa Mazowiecka. 
  
    Temat referowała Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
    Powiedziała m.in.     

  W dniu 9 marca 2018r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości i  
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zgodnie z art. 12 ust. 1 nakłada na rady gmin obowiązek 
ustalenia w drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i do spożycia w miejscu sprzedaży.      
Na podstawie art. 4 ww ustawy,  uchwały wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego 
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy zmieniającej. 
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Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej.  
Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w wyniku których nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.      
Proponuje się na terenie Miasta Rawa Mazowiecka maksymalną liczbę  zezwoleń na sprzedaż 
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych: 

1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa – 92; 
2) powyżej 4,5% do 18%  zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 92; 
3) powyżej 18% zawartości alkoholu – 92.   

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 
miejscu sprzedaży wynosi: 105. 
Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży wynosi: 171. 
 
Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła Barbara Grzywaczewska - 
przewodnicząca Komisji.   

   Komisja pozytywnie zaopiniowała  ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów  
   alkoholowych na terenie miasta  Rawa Mazowiecka. 
  

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta  
    Rawa Mazowiecka. 
  

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

   Ad 14.  Ustalenie zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i  
   podawania  napojów alkoholowych. 
 
    Temat referowała Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
    Powiedziała m.in.     

 
W dniu 9 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia nowych 
uchwał dotyczących zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych, określając jednocześnie czas obowiązywania dotychczasowych uchwał. Uchwały 
wydane na podstawie poprzedniego stanu prawnego zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych 
uchwał, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.  
Mając na uwadze ograniczanie dostępności alkoholu projekt uchwały zakłada zwiększenie odległości 
punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od obiektów chronionych wymienionych w 
§ 1 ust. 1 do 25 m. 
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
Przedłożony projekt uchwały  został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, w wyniku których nie zgłoszono uwag do projektu przedmiotowej 
uchwały.  
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Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła Barbara Grzywaczewska - 
przewodnicząca Komisji.   

   Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowane zasady usytuowania na terenie miasta Rawa  
   Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

 

Opinię Komisji  Budżetu  przedstawił Michał Glicner   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja  Budżetu zaproponowała aby pozostawić odległość punktów sprzedaży i podawania 
napojów alkoholowych od obiektów chronionych wymienionych  do 15 m, tak jak obowiązywała to 
do tej pory. Komisja  stawia  wniosek aby ograniczenie od  obiektów chronionych było tak jak 
dotychczas tj. 15 m. Nie ma zgody Komisji na zwiększenie odległości do 25 m. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał wniosek pod głosowanie. 
Wniosek w głosowaniu został przyjęty większością głosów. Głosowało 14 radnych, za -13, 
wstrzymujący – 1. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
    ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania  
    napojów alkoholowych. 

 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta  większością głosów. Głosowało 14 radnych, za -13,   
 wstrzymujący – 1. 
  
 Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  ogłosił 10 minut przerwy. 
 

   Ad 15.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z  pracy za 2017 r. 
 
   Sprawozdanie przedstawił Jacek Wieteska Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
   Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy na rok 2017  przyjętym przez Radę Miasta 
   Rawa Mazowiecka.   
   W okresie sprawozdawczym odbyło się 11 posiedzeń w trakcie których, członkowie komisji kontrolowali     
   gospodarkę finansową Urzędu Miasta oraz  jednostek podległych Urzędowi Miasta. 
 

Kontrole dotyczyły: 
1. „Dni Rawy” rok 2016 – wydatki 

2. Budżet Obywatelski 2016 rok 

3. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych za 2016 rok. 

4. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2016. 

5. Analiza opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

6. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 

7. OSiR Boisko MAZOVI ( punkt dodatkowo wprowadzony do planu pracy) 

8. Telefony komórkowe i ryczałty samochodowe – wydatki 2016 rok 
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9. Przedszkole „ Tęczowa jedynaczka” inwestycja  I etap.  . 

10. Miejska Biblioteka Publiczna – wydatki 2016 rok. 

11.  Utrzymanie czystości w mieście, wydatki na zieleń i sprzątanie w 2016 roku.. 

Celem  kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez poszczególne jednostki 
środków finansowych. 
Gospodarkę finansową jednostek i wydziałów sprawdzono pod względem legalności, celowości                         
i gospodarności. Wszystkie kontrole zostały wykonane na podstawie pisemnego upoważnienia 
Przewodniczącej Rady Miasta. 
Komisja stwierdza, że gospodarka finansowa kontrolowanych jednostek prowadzona była 
prawidłowo, jednak podczas kontroli w OSiR zostały sformułowane wnioski, komisja wnioskowała 
o bezwzględne przestrzeganie postanowień umowy dzierżawy, będącej obowiązującym aktem 
prawnym regulującym zasady dzierżawy pomiędzy OSiR a RKS Mazovia. Dyrektor OSiR dopuścił 
się złamania postanowień obowiązującej umowy dzierżawy. 
Komisja wnioskował również o przestrzeganie regulaminów obiektów sportowych gwarantujących 
ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
 
Rada przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. 
 

Ad 16.  Poparcie postulatów osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin.  
 

Temat referował Sławomir Stefaniak - radny 
Powiedział m.in. 
Wysoka jakość życia  mieszańców jest miarą współczesnego rozwoju. Wzrost jakości zycia powstaje 
nie tylko poprzez indywidualną aktywność czy przedsiębiorczość każdej jednostki ludzkiej, ale w 
coraz większym stopniu poprzez wspólne działania całej społeczności lokalnej. Działania wspólnoty 
mieszkańców Rawy Mazowieckiej nakierowane na poprawę jakości życia musza być planowane, a 
wybory celów w tym zakresie powinny być dokonywane przy szeroki, uczestnictwie mieszkańców. 
Proces osiągnięcia założonych celów winien być realizowany z najwyższa determinacją szczególnie 
dotyczy to realizacji celów rozwiązujących problemy społeczne. 
Osoby niepełnosprawne maja ograniczoną sprawność w wykonywaniu podstawowych czynności. W 
mieście Rawa Mazowiecka rocznie przybywa ok. 300 osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. 
Osoby niepełnosprawne po osiągnięciu pełnoletności mogą liczyć na rentę socjalną w wysokości  
865 zł bruto oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. 
Pozostałe świadczenia wydawane są tymczasowo lub otrzymuje je bardzo mała  grupa osób 
niepełnosprawnych. Biorąc pod uwagę, ze osoby niepełnosprawne z własnych środków często 
pokrywają zakup leków i medykamentów , zakupują specjalistyczny sprzęt czy dostosowują 
mieszkanie do własnych potrzeb, otrzymywane przez nich pieniądze są po prostu niewystarczające. 
Miasto Rawa Mazowiecka bez wsparcia rządu nie zapewni wszystkim niepełnosprawnym 
odpowiedniej jakości życia. Dlatego Rada Miasta Rawa Mazowiecka też w trosce o godne warunki 
życia wyraża poparcie dla postulatów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 
Radna Grażyna Dębska – nie rozumiem działań rządu, dlaczego nie zdecydował się na spełnienie 
jednego z postulatów przyznania 500 zł miesięcznie. Mamy program 500+, teraz wchodzi kolejny 
300 zł dla każdego ucznia. Dlaczego nie można pomóc niepełnosprawnym. 
Opieka nad osobami starszymi czy niepełnosprawnymi to wyzwanie dla całej rodziny. 
Każdy kto tego doświadczył wie ile to kosztuje wysiłku i pieniędzy. 
 
Radny Stanisław Kabziński – ten protest to ewidentna sprawa polityczna.  
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Radny Leszek Jarosiński – pomoc dla niepełnosprawnych winna być świadczona, lecz nie powinna 
ta sprawa być wykorzystywana dla celów politycznych oraz medialnych. 
 
Radny Sławomir Stefaniak apelował do radnych aby sprawy niepełnosprawnych nie mieszać do 
polityki. To nie sprawa polityczna lecz troska o dobro osób niepełnosprawnych.  
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 poparcie postulatów osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 

  Ad 17.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka 
  z organizacjami   pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3ust.3 ustawy 
  z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.    
   
   Temat referował Arkadiusz Rataj  p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia 
    i  Sportu.                                                                                                                                                                 

Powiedział m.in. 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na 
organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  
o których mowa w art. 3 cytowanej ustawy.  
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala corocznie program współpracy  z organizacjami 
pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy oraz zawiera wykaz zadań 
priorytetowych, stanowiących podstawę dla władz Miasta do dysponowania środkami publicznymi, 
przeznaczonymi na dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu 
Miasta, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w każdym roku przeprowadza konsultacje projektu programu 
współpracy, w roku 2016 trwały one od 28 października do 9 listopada. Celem przeprowadzonych 
konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym włączenia się do współtworzenia 
dokumentu, który regulował w 2017 roku współpracę Miasta Rawa Mazowiecka ze środowiskiem  
III sektora.  
Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, został przyjęty uchwałą Nr 
XXII/167/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. 
Zgodnie z programem na 2017 rok współpraca Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami 
pozarządowymi miała charakter: 
- finansowy - polegający na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania    
  konkursowego wykonywały zadania publiczne;  
- pozafinansowy - oparty na współpracy merytorycznej w zakresie realizowanych zadań zawartych  
  w Programie. 
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania wykonania zadania 
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Głównym trybem 
zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych były otwarte konkursy ofert.  
W  ramach Programu Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka udzielał także dotacji dla organizacji 
pozarządowych, jako dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych miasta. 
Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na udzielaniu wzajemnej pomocy w 
zdobywaniu środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych miasta (Urząd 
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Marszałkowski). Wspólne działania zaowocowały formalnym i nieformalnym partnerstwem w 
projektach samorządu oraz organizacji pozarządowych, a także w promowaniu wizerunku 
organizacji pozarządowych. Ponadto bezpłatnie udostępniano organizacjom salę narad, sprzęt 
komputerowy. 
  
W 2017 roku ogłoszono 20 konkursów, wsparcie finansowe uzyskało  31 podmiotów – realizatorów 
zadań publicznych. 
Poszczególne Komisje Konkursowe składające się z przedstawicieli Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka i organizacji pozarządowych, powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka, dokonały oceny złożonych ofert pod względem formalnym  i merytorycznym.  
Z prac Komisji sporządzone zostały protokoły, które przekazano Burmistrzowi Miasta, celem 
zatwierdzenia przyznanych dotacji.  
Priorytetowo były realizowane zadania publiczne z następujących dziedzin: 
- edukacji i wychowania, 
- kultury i dziedzictwa narodowego, 
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
- ochrony i promocji zdrowia,  
- promocji i organizacji wolontariatu, 
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
- działalności na rzecz organizacji, 
- działalności na rzecz rodziny. 
Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w łącznej 
wysokości 1 094 000  zł. 
- Oświata i wychowanie – 56 000 zł. 
- Ochrona zdrowia – 248 000 zł. 
- Pomoc społeczna – 119 000 zł. 
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51 000 zł. 
- Kultura fizyczna – 620 000 zł. 
 
Uwag nie było. 
 
Rada przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. 
 

Ad 18.  Sprawozdanie z wykonania  uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres od 1 stycznia 
        2018 r. do dnia 31 marca 2018 r. 

 
Temat referowała Sekretarz Miasta Pani Jolanta Wróblewska. 

   Powiedziała m. in.  
 
   Szczegółowe sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. zostało Państwu  
   radnym dostarczone z materiałami na sesję. We wskazanym okresie  Rada Miasta Rawa Mazowiecka  
   podjęła 19  uchwał.  
   W okresie sprawozdawczym zrealizowano 10 uchwał, w realizacji pozostaje 58 uchwał. 
 

Sprawozdanie zostało przyjęte  przez Radę Miasta. 
 

   Ad 19.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
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                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 19  kwietnia  2018 r.  do  21 czerwca 2018 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 27  interesantów. 

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

                 W tym okresie uczestniczyłem  w spotkaniach : 
  - Udział w spotkaniu w Zakładach Miejskich ,,Kier” w Drzycimie (Jastrzębie Pomorskie) , oraz  
     spotkanie z Wójtem Gminy Drzycim , Waldemarem Moczyńskim  
  - Udział w spotkaniu z Ministrem Woźnym, dotyczącym podsumowaniu projektu     
    termomodernizacji budynków w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także udział w spotkaniu  
    z Ministrem oraz mieszkańcami w Rawie Mazowieckiej w sprawie programu rządowego ,,Czyste  
    Powietrze ” 
  - Spotkania z firmą Bajor Consulting (Ścieżka) 
  - Udział w spotkaniach dotyczących organizacji Dni Rawy Mazowieckiej 2018 
  - Spotkanie z Wojewodą Łódzkim  
  - Spotkanie z Dyrektorem Andrzejem Rudlickim (MSWiA - Departament Wyznań Religijnych oraz  
    Mniejszości Narodowych (w sprawie funduszy kościelnych)  
  - Spotkanie z Radą Seniorów 
  - Spotkanie z Panią Katarzyną Wróblewską (Stowarzyszenie Rajdu Katyńskiego ) 
  - Spotkanie z ,,Małym Burmistrzem” Joanną Miśkiewicz, 
  - Spotkanie z firmą Herco oraz Panią Naczelnik Bernacik,  
  - Spotkanie z Panią Mają Reszka (Dyrektor Departamentu ds. Regionalnego Programu     
     Operacyjnego – Urząd Marszałkowski w Łodzi )   
   - Podpisanie aktu notarialnego : przekazanie działki przez miasto powiatowi - ul. Opoczyńska  
   - Podpisanie aktu notarialnego ze Starostą : nabycie od Skarbu Państwa działki pod parking     
     Urzędu Skarbowego   
  - Udział w spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych związanych z tworzeniem planu    
     miejscowego dla obrębu 7 , teren przy ul. Katowickiej, oraz w kolejnych teren ulicy  
     Słowackiego i Wyzwolenia, a także w spotkaniu konsultacyjno-warsztatowym w Hali Tatar 
   - Udział w Mszy Św. Dziękczynnej z okazji 80-lecia powstania Ojców Pasjonistów  

  w Rawie Mazowieckiej  
    - Udział w uroczystym otwarciu zakończenia inwestycji na ulicy Tuwima oraz na ulicy  

  Żmichowskiej  
    - Udział w uroczystościach z okazji Święta Konstytucji 3 maja , m. in. w Mszy Polowej na  
        Dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich  
    - Udział w uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru Liceum Katolickiemu im. Jana Pawła II,  
        udział m. in. w Mszy Św. w parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 
    - Udział w uroczystym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z  
         okazji obchodów 25-lecia Komisji Wspólnej oraz Dnia Samorządu Terytorialnego w Zamku  
         Królewskim w Warszawie (NIST) 
       - Udział w Dniu Strażaka (PSP w Rawie Mazowieckiej) 

 - Udział w uroczystościach związanych z obchodami Dni Rawy Mazowieckiej (  
 - Udział w Uroczystości 30.lecia Święceń Kapłańskich księdza Karpa 
 - Udział w Koncercie Muzyki Chrześcijańskiej (Koncercie Uwielbienia) na Dziedzińcu Zamku  
    Książąt Mazowieckich 
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 - Udział w Marszu dla Życia i Rodziny m.in. w konferencji oraz w Mszy Św. w parafii Jezusa   
         Chrystusa króla Wszechświata 
       - Udział w Gali Mistrzów Nauki i Sportu  
        - Podpisanie umowy w ramach Resortowego Programu Rozwoju i Instytucji Opieki nad  
          dziećmi w wieku do lat 3 maluch + 2018 (ŁUW) 

  - Podpisanie umowy o dotację ( blisko 23 000 zł ) z Funduszu Sprawiedliwości  dla gmin i  
    miast na prawach powiatu z województwa łódzkiego na wyposażenie i urządzenia ratownictwa  
    dla Ochotniczych Straży Pożarnych (Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w  
    Łodzi )  
 

           Sprawozdanie zostało przyjęte  przez Radę Miasta. 
 

            Ad 20.  Interpelacje, zapytania. 
                       
        Radny Stanisław Kabziński - zgłosił temat przebudowy drogi wojewódzkiej nr 726 w kierunku 
        Opoczna. W tej sprawie podpisy złożyli mieszkańcy. 
 
        Radny Jacek Wieteska – zgłosił dwie sprawy: 
        - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 726 w kierunku Opoczna – na jakim etapie jest ta sprawa, 
        - na jaki czas starczy miejsca na przyjmowanie odpadów  na wysypisku śmieci, kiedy będzie budowana 
          kolejna kwatera. 
    
       Prezes Spółki ZGO Włodzimierz Misztal odpowiadając stwierdził, że na wysypisku jest miejsce 
       na przyjmowanie odpadów do wiosny 2019 roku.  
       Budowa  nowej kwatery jest na etapie projektowania. 
 
       Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przestawił treść pisma Pana  Przemysława  
       Janickiego ( korespondencja w  Biurze Rady) inicjatora corocznej imprezy „Rawa Gra RAP”. 
       W piśmie jest prośba aby impreza ta odbywała się tak jak do tej pory na scenie koncertowej 
       przy Hali sportowej Tatar. 
       Decyzją Burmistrza tegoroczna impreza została przeniesiona do Hali Milenium. Jako powód  
       wskazano skargi widzów na niecenzuralne słowa, padające w trakcie zeszłorocznego koncertu 
       Tzw. „bitwy freestylowej”. 
       Ten element koncertowy programu został usunięty z programu. 
 
       Radny Sławomir Stefaniak – dać szansę w tym roku na koncert na scenie koncertowej 
       przy Hali sportowej Tatar. Przeniesienie do Hali Milenium to nie jest rozwiązanie. 
 
       Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz - scena koncertowa przy Hali sportowej  
       Tatar to miejsce na tego typu imprezy. Przeniesienie tej imprezy to błąd. W piśmie organizator 
       Prosi o zmianę decyzji Burmistrza.  
 
      Burmistrz Miasta Dariusz Misztal – zeszłoroczny koncert budził wiele kontrowersji i  
      negatywnych emocji wśród mieszkańców osiedla Tatar ( bardzo dużo interwencji telefonicznych  
      oraz Policji), jest to nie do zaakceptowania. Mieszkańcy Osiedla Tatar nie chcą tego typu muzyki  
      słuchać. Stąd  decyzja o przeniesieniu imprezy do Hali Milenium. 
 
      Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski  - przeniesienie tej imprezy do Hali      
       Sportowej „Milenium” na osiedlu Zamkowa Wola to przeniesienie problemu w inne miejsce,  
       zwłaszcza, że Hala „Milenium’ położona jest w pobliżu Szkoły Podstawowej oraz Kościoła.       
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       Należy dać szansę organizatorowi.  
         
       Radny Bartłomiej Kosiacki – przeniesienie tej imprezy  do Hali Milenium to błąd, ta obiek nie  
       spełnia wymogów akustycznych dla tego typu imprez. 
       Dużą kontrowersję budził koncert tzw. „bitwa freestylowa”. Z tego koncertu organizator  
       zrezygnował. Koncert muzyczny Rawa Gra Rap to impreza plenerowa która przyciąga wielu  
       nie tylko młodych miłośników. Ten koncert powinien się odbyć na terenie ośrodka Tatar. 
 
       Radny Leszek Jarosiński – jako mieszkaniec osiedla Tatar  stwierdził, że tego typu  
       koncert budzi wśród mieszkańców wiele kontrowersji, głośnia muzyka, niecenzuralne słowa 
       oburza mieszkańców. Zdaniem radnego należy zrezygnować z tego typu imprez. 
 
       Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz apelował w imieniu organizatora aby dać 
       szansę w tym roku  na organizacje corocznej imprezy „Rawa Gra RAP”. 
 
       Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poinformował, że Przewodniczący  
       Komisji Oświaty przekazał  do Biura Rady pismo z adresem Pani Anna Zalewska Minister 
       Edukacji Narodowej. 
       Przewodniczący zwrócił się do wnioskodawcy aby pismo w swej treści zawierało  apel lub    
       stanowisko Komisji w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej dla naszego miasta, która jest  
       niewystarczająca do realizowania potrzeb edukacyjnych.    
 

                 W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XLII Sesji  Rady Miasta 
                  Rawa Mazowiecka. 
                  Sesja trwała od godz. 930  do   2030. 
             
                   Sporządziła Alicja Lasota. 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Zbigniew Sienkiewicz 
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