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                                            P r o t o k o ł  

z obrad  XLIV Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu  6 sierpnia  2018r. 
 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestniczyło  12 radnych.  
Nieobecni radni usprawiedliwieni: 

1. Jacek Malczewski 
2. Rafał Miszczak 
3. Zbigniew Tuszyński 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza Marek Pastusiak, 
Sekretarz Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych 
Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. 
  
Obrady  XLIV Sesji  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 
Powitał zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 12 radnych.  
  
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie  porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XLII i XLIII Sesji Rady Miasta. 
4. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na  
    terenie  miasta  Rawa Mazowiecka. 
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
6. Interpelacje, zapytania. 
7. Zakończenie obrad. 
 

 Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego 
porządku obrad. 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  
dodatkowego punktu w sprawie: 
-  zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania  napojów    
   alkoholowych, 
- zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 
  na lata 2018–2021. 
 
Radny Piotr Irla zgłosił wniosek o nie wprowadzanie do  porządku obrad  uchwały w sprawie  
zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania  napojów    
alkoholowych, uchwała to powinna być procesowana na następnej sesji, materiały zostały dostarczone   
zbyt  późno, nie znamy treści orzeczenia nadzorczego Wojewody w sprawie poprzednie uchwały, 
 
Głosowano kolejno wnioski : 

Wniosek radnego Piotr Irli  o nie wprowadzanie do  porządku obrad  uchwały w sprawie  
zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania  napojów    
alkoholowych, 
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W głosowaniu wniosek został przyjęty większością głosów, głosowało 12 radnych, za – 10, 
wstrzymujących – 2. 
 
Wniosek Burmistrza Miasta  o wprowadzanie do  porządku obrad  uchwały w sprawie  
zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania  napojów    
alkoholowych został odrzucony. 
  
Wniosek Burmistrza Miasta  –w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018–2021. 
W głosowaniu wniosek został przyjęty większością głosów, głosowało 12 radnych, za – 11, 
wstrzymujących – 1. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany 
porządek obrad w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie  porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XLII i XLIII Sesji Rady Miasta. 
4. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na  
    terenie  miasta  Rawa Mazowiecka. 
5. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 
    na lata 2018–2021. 
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
7. Interpelacje, zapytania. 
8. Zakończenie obrad. 
                           
 Uwag nie było. 
 
Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 12 radnych. 

 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

Protokół  z  obrad  XLII sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 12 radnych.  
Protokół  z  obrad  XLIV sesji  został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 12 radnych.  
 
Ad 4. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na  

    terenie  miasta  Rawa Mazowiecka. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poinformował, że posiedzenie Rady  zostało 
zwołane z uwagi na termin uchwalenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia 
ścieków na  terenie  miasta  Rawa Mazowiecka. Ostateczny termin przyjęcia  projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na  terenie  miasta  Rawa Mazowiecka to 8 sierpnia 
2018r. Przewodniczący zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta dlaczego projektu regulaminu 
wpłynął do Urzędu Miasta w dniu 8 czerwca br. a do biura rady  18 lipca br. 
Przez takie zaniedbania zaistniała konieczność zwołania  posiedzenia Rady. Mieliśmy w tym  czasie 
dwa posiedzenia w dniu 21 i 26 czerwca br., można było tym tematem się zająć. 
Przewodniczący Rady Miasta dodał, że to nie pierwsza taka sytuacja kiedy pisma nie trafiają  
do biura rady w terminie. To brak komunikacji miedzy Burmistrzem a Rada Miasta. 
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Sekretarz Miasta Jolanta Wróblewska wyjaśniając stwierdziła, że to jej pomyłka, pismo zostało 
źle zadekretowane i trafiło do nie właściwego wydziału. 
Sekretarz przeprosiła za zaistniałą sytuację. 
 

Przewodniczący Rady Miasta odniósł się również do sprawy pisma Wojewody Łódzkiego 
dotyczącego wszczęcia postępowania w sprawie  uchwały nr XLII/305/18 z dnia 21 czerwca 2018  
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania  napojów  
alkoholowych. 
Odpowiedz w tej sprawie do Wojewody Łódzkiego  wysłano po terminie, stąd stanowisko 
Wojewody o stwierdzeniu nieważności uchwały. 
Konsekwencją jest też nie wprowadzenie tej zmienionej uchwały pod dzisiejsze obrady z uwagi 
na zbyt późne przedłożenie radnym. 
 

Marek Pastusiak Wiceburmistrz wyjaśniał. 
Pismo od Wojewody tego samego dnia wpłynęło  do Urzędu Miasta i do Biura Rady. 
Nadzór Wojewody zakwestionował tylko odległość. W uchwale została wprowadzona odległość 
15 metrów, chociaż informowaliśmy na komisjach, jak i na sesji, że to może być problematyczne. 
Wysłaliśmy wyjaśnienia w terminie. 
 

Radny Sławomir Stefaniak  - dlaczego Burmistrz wysłał wyjaśnienia bez konsultacji z Radą, 
skoro to było stanowisko Rady to winno być  wspólne stanowisko a Burmistrz powinien tego 
stanowiska bronić. Odległość jest kwestia umowną. Jeżeli do tej pory nie było zastrzeżeń, żadnych 
skarg to po co to zmieniać. Zawsze możemy zaskarżyć do Sądu Administracyjnego. 
 
Po dyskusji kontynuowano  przyjęty porządek obrad. 
 

Temat referowała Pani Mariola Milczarek  - Dyrektor Techniczny Rawskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. 

Powiedziała m.in. 

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych 
ustaw ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2180). Zgodnie z dyspozycją zmienionego tą ustawą przepisu art. 19 
ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków – rada 
gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
opracowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne przygotowuje projekt regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazuje go do zaopiniowania organowi 
regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.  
W przepisie art. 8 ustawy nowelizującej ustawodawca nałożył na przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjne obowiązek opracowania i przedstawienia radom gmin projektów 
regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków w terminie 6 miesięcy od dnia jej 
wejścia w życie, zaś na organy stanowiące gmin powinność przekazania właściwemu 
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania przyjętego przez te organy projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie danej gminy- w terminie 2 miesięcy 
od dnia przekazania im przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opracowanych 
przez nie projektów takich regulaminów. 
Funkcjonujące na terenie Miasta Rawa Mazowiecka przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne – Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o przekazało Radzie Miasta Rawa 
Mazowiecka opracowany przez siebie regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
w dniu 8 czerwca 2018 r.. 
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Mając na względzie powyższe w celu wypełnienia dyspozycji przepisu art. 19 ust. 1 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka przedmiotowej uchwały. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie   projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na  terenie  miasta  Rawa Mazowiecka. 
  

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                   w sprawie  projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na  terenie  miasta   
                   Rawa Mazowiecka. 

 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych. 
 

 Ad 5. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka     

  na  lata 2018–2021. 

 

  Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 

  Powiedziała m.in. 

   Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się dwa tytuły zadań, z terminem realizacji  
   na lata 2018-2019: 

1. Dział 600, rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego – kwoty limitu 
wydatków w 2018 r. – 750 000 zł i limit na 2019 r. – kwota 800 000 zł. 
Inwestycja ta zaplanowana jest w budżecie Miasta na rok 2018. Odbyły się dwa przetargi 
nieograniczone jednak z uwagi na brak ofert oba zostały unieważnione. Obecnie z uwagi na 
coraz krótszy czas jaki pozostał do końca  2018r. na realizację tej inwestycji  ogłoszono kolejny 
przetarg, w którym ograniczono  zakres zadania tylko do ulicy Lenartowicza.  
Stąd wniosek, aby zadanie to zaplanować do wykonania na lata 2018-2019 i zapisać go   
w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  
 
2. Dział 900, rozdział 90095 - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza. 
W 2018 roku Miasto przeprowadziło cztery przetargi nieograniczone w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” mające na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania.  
Z uwagi na brak ofert wszystkie te przetargi zostały unieważnione – ostatni  30.07.2018r.  
W związku z tym, że 5 miesięczny okres tego roku będzie za krótki na zaprojektowanie, 
wybudowanie i rozliczenie tej inwestycji konieczne jest przesunięcie terminu jego zakończenia 
na 2019 rok. 
Dając potencjalnym wykonawcom późniejszy termin zakończenia zadania zwiększamy szanse 
pozyskania w przetargu  wykonawcy zadania. Niezwłocznie po przyjęciu przez Radę Miasta 
zmian do WPF  Miasto ogłosi kolejny przetarg z  terminem zakończenia zadania w 2019 r. 
 W projekcie uchwały ustala się limity wydatków n tym zadaniu: w 2018 roku – 2 000 000 zł  
i w 2019r. – 1 000 000 zł.  Należy zaznaczyć, że dotacja jaką pozyskało Miasto na finansowanie 
tej inwestycji można będzie wykorzystać także w 2019r. 
W oparciu o planowane dochody bieżące Miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku z tytułu dotacji 
celowych na zadania bieżące, dokonano w WPF urealnienia dochodów z tego tytułu  
w następnych latach prognozy finansowej, jak również prognozowanych wydatków bieżących 
budżetu Miasta finansowanych  środkami pochodzącymi z dotacji celowych z budżetu państwa. 
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   W dyskusji głos zabierali: 

   Radny Sławomir Stefaniak – czy zadanie  w ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego  nie da     
   się wykonać w tym roku.  
  

   Burmistrz Dariusz Misztal -  inwestycja ta zaplanowana jest w budżecie Miasta na rok 2018.    
   Odbyły się dwa przetargi nieograniczone jednak z uwagi na brak ofert oba zostały unieważnione.    
   Obecnie z uwagi na coraz krótszy czas jaki pozostał do końca  2018r. na realizację tej inwestycji   
   ogłoszono kolejny przetarg, w którym ograniczono  zakres zadania tylko do ulicy Lenartowicza.  

Stąd wniosek, aby zadanie to zaplanować do wykonania na lata 2018-2019 i zapisać go   
w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

 

   Radny Sławomir Stefaniak odniósł się do inwestycji  przy ulicy Mickiewicza – należy coś  
   działać w kierunku tej inwestycji, ludzie-kupcy czekają na realizację tej inwestycji. 
 

Burmistrz Dariusz Misztal - Miasto przeprowadziło cztery przetargi nieograniczone w 
formule „zaprojektuj i wybuduj” mające na celu wyłonienie wykonawcy tego zadania.  
Z uwagi na brak ofert wszystkie te przetargi zostały unieważnione – ostatni  30.07.2018r.  
W związku z tym, że 5 miesięczny okres tego roku będzie za krótki na zaprojektowanie, 
wybudowanie i rozliczenie tej inwestycji konieczne jest przesunięcie terminu jego 
zakończenia na 2019 rok. 

   
   Radny Piotr Irla – jakie są ustalenia z Zakładem Gazownictwa w tej ulicy, jaka jest  
   koordynacja robót w tym zakresie.  
 

  Marek Pastusiak Wiceburmistrz – Zakład Gazownictwa czeka na pozwolenie na budowę aby  
   mogli podjąć stosowne działania. 
 

   Radny Stanisław Kabziński zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji na temat realizacji  
   zadania w ulicy Lenartowicza. 
 

  Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minut przerwy. 
  

  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 12 radnych.  
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  Ad 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal. 

                Powiedział m.in. 

                Informacja zawiera okres od 26 czerwca  2018 r.  do  6 sierpnia  2018 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 26  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 : 
   - w spotkaniu Rady Rodziny,  
   - w spotkaniu podsumowującym projekt LOWE w Szkole Podstawowej nr 1,  
   - w Walnym Zgromadzeniu Wspólników ZGO Aquarium,  
   - w spotkaniu w sprawie Rewitalizacji Miasta, 
   - w spotkaniu z Miejską Rada Seniorów, 
   - w spotkaniu z Panem Edmundem Pietrzakiem w sprawie Rajdu Rowerowego 2018,  
   - w spotkaniu z Panem Gwiazdowskim oraz Prezesem Trębskim w sprawie Turnieju Tańca, 
   - w spotkaniu z Panią Pastor Haliną Radacz,  w sprawie Domu Seniora, 
   - w spotkaniu z Prezesem Iwaszkiewiczem,  
   - w spotkaniu z Łódzkim Konserwatorem Zabytków Anną Stępień,  
   - w spotkaniu z Panem Tobolczykiem ,Dyrektorem OSiR w sprawie Zbiorników Dolna i Tatar, 
   - w spotkaniu z Wykonawcą Parku Miejskiego oraz z Panem Karaśkiewiczem, 
   - w spotkaniu z Dyrektorem Łódzkiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu,  
      Zdrowia w sprawie szpitala rawskiego Panem Arturem Olsińskim, 
   - w spotkaniu z Panem Przemysławem Janeckim w sprawie koncertu Rawa Gra Rap,  
   - w spotkaniu w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, z Wójtem w sprawie projektu  na  
         odcinku gazociągu Rawa Mazowiecka-Wronów,  
    - w spotkaniu z Zespołem ds. Ochrony Powietrza i Termomodernizacji,  
    - w spotkaniu z Prezesem Trębskim na terenie budowy bloków socjalnych, 
    - w spotkaniu z Wicewojewodą Karolem Młynarczykiem, 
    - w posiedzeniu Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, 
    - w spotkaniu z Prezesem Miedzianowskim w WFOŚiGW w Łodzi z Prezesem Bąkowskim,        
    - w spotkaniu z Dyrektor Czyżewską (Departament Adaptacji do Zmian Klimatu i  
       Zagrożeń Środowiska – NFOŚiGW) w sprawie ogłoszonego konkursu przez NFOŚiGW     
       w Warszawie dotyczącego  „Dostosowania do zmian klimatu część 1 Przeciwdziałanie  
       zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”, 
     -  udział w spotkaniu z mieszkańcami ulicy Sobieskiego  
     - udział w uroczystościach odpustu Ku Czci Krwi Chrystusa w Miasteczku Krwi  
       Chrystusa ( udział w Uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem ks. bp. Andrzeja Dziuby 
     -  udział w Obchodach Święta Policji  
     - uroczystości związane z 74. Rocznicą Wybuchu Powstania Warszawskiego (Zastępca)  
     - udział w I Ogólnopolskim Zlocie Rodzinnym Motocyklistów Patriotów (Rajd Katyński) 
     - udział w I biegu ,, Po Trzeźwość ” 
     - udział w XXIV Maratonie Pływackim im. Pawła Pioruna o Puchar Burmistrza 
     - udział w Festiwalu RAWA GRA SZANTY (Scena za halą OSiR) 
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Burmistrz Dariusz Misztal poinformował o przeprowadzonych konsultacjach społecznych 
w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 7, 
 

Radny Sławomir Stefaniak – zapytał o spotkaniu z Panem Tobolczykiem w zakresie 
planowanych napraw Jazzu Dolnego Zalewu Tatar, obecny stan zagraża bezpieczeństwu, 
nadchodząca zima pogorszy stan, 
 

Burmistrz Dariusz Misztal – ten rok spowodował dość dusze uszkodzenia, będzie obniżony 
poziom wody w zalewie, zimą będą prowadzone naprawy wanien, jest gotowy projekt 
naprawy tego jazzu oraz będzie dokonana częściowa naprawa elektrowni wodnej. 
 

Radny Krzysztof Chałupka – zwrócił się z pytaniem jakie są dalsze ustalenia w zakresie 
Szpitala, jakie Burmistrz prowadzi działania w tym zakresie. 
 

Burmistrz Dariusz Misztal – przekazaliśmy stanowisko Rady Miasta do Starosty, na poprzedniej 
Sesji w której uczestniczył  Starosta i jasno wyjaśniał, że nie zaakceptował  naszego stanowiska. 
Wystąpiłem z pismem do Starosty o przedstawienie aktualnej sytuacji w szpitalu po zmianie – 
wypowiedzeniu umowy Spółce AMG. Otrzymana odpowiedź od Starosty jest bardzo ogólna. 
Dziś  Szpitalem zarządza z  powrotem SPZOZ. 
 

Radny Sławomir Stefaniak – z przedłożonego sprawozdania wynika ze uczestniczył Pan w 
różnych spotkaniach, z różnymi osobami- przedstawicielami, brak spotkań ze Starostą. To 
świadczy ze nie prowadzi Pan żadnych negocjacji – rozmów. 
 

Burmistrz Dariusz Misztal – obecnie czekamy na odpowiedź ze strony Starosty, wiemy ze nasze 
stanowisko zostało przedłożone innym samorządom, nie znamy stanowiska w tym zakresie. 
 

Przewodniczący Rady Miasta – Rada Miasta nie przyjęła żadnego stanowiska, na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady została przedłożona anonimowa ankieta do wypełnienia. 
Wyniki ankiety to nie stanowisko Rady Miasta. Stanowisko Rada podejmuje na posiedzeniu w 
formie uchwały. 
Przewodniczący Rady poinformował, ze SPZOZ będzie zaciągał  kredyt w wysokości jednego 
miliona złotych na bieżącą działalność m.in. na wynagrodzenia. Obecnie są podpisywane kolejne 
kontrakty z NFZ. 
Do tego aby były podpisane nowe kontrakty z NFZ, do pomocy w sprawie przywrócenia 
normalności w Szpitalu zaangażowali się parlamentarzyści Grzegorz Wojciechowski i  Rafał 
Ambrozik, to oni zabiegali w Ministerstwie Zdrowia, świadczyli swoim autorytetem dla dobra 
naszego Szpitala. 
 

Radny Michał Glicner – działania Burmistrza to przesłanie stanowiska, to trochę za małe działania  
ze strony Burmistrza w tak ważnej sprawie,  
 

Przewodniczący Rady Miasta –  zwracając się do Burmistrza Miasta zapytał czy poczynił 
Burmistrz działania w zakresie wykupu świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta. 
 

Burmistrz Dariusz Misztal – wykup świadczeń medycznych dotyczy nadwykonania świadczeń z 
funduszu zdrowia, tylko wtedy gdy są zakontraktowane świadczenia z NFZ, obecnie sytuacja 
szpitala jest inna, czekamy na informacje Starosty na jakim etapie jest kontraktowanie umów  
z NFZ.  
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Dzisiaj Starostwo Powiatowe powinno egzekwować od Spółki AMG około 6 mln złotych z uwagi 
na niedotrzymanie umowy czego wynikiem jest rozwiązanie tej  umowy.   
 

Radny Michał Glicner – odnoszą się do wypowiedzi Burmistrz – Pana  działania to nie negocjacje, 
to czekanie co dalej będzie się działo, wykup świadczeń medycznych dla mieszkańców  jest jak 
najbardziej zasadny. 
 

Radny Sławomir Stefaniak – należy odpowiedzieć na pytanie czy my chcemy być w Spółce, i 
jakie działania podejmujemy w tym kierunku. 
 

Radny Piotr Irla – uczestniczyłem w rozmowach na temat szpitala, byłem na sesjach rady 
powiatu kiedy omawiano sytuację w szpitalu, Pan Burmistrz też zabierał głos, jak bardzo Miastu 
zależy na sprawnym działaniu Szpitala, który jest niezbędny dla mieszkańców Naszego Miasta. 
Po roku czasu jak i obecnie nie zrobił Pan nic w tym kierunku, należy rozmawiać z Zarządem 
Powiatu, przedkładać swoje propozycje, negocjować. Przedłożenie ankiety radnym i przesłanie 
wyników tej ankiety do Starosty to trochę za mało.   
Egzekwowanie weksla na kwotę około 6 mln zł od Spółki AMG to daleka droga.  
 

Radny Stanisław Kabziński – przypisuje się winę Burmistrzowi Miasta jakby to on zarzadzał 
szpitalem przez 20 lat, dlaczego radni – pracownicy starostwa nie interweniowali u Starosty, 
dlaczego nie ostrzegali Starostę przed złym zarządzaniem przez Spółkę AMG. 
 

Przewodniczący Rady Miasta  -  koszy działania spółki AMG w zakresie szpitala są dużą stratą 
dla miasta i jej mieszkańców. Obecnie należy czynić wszystko aby szpital działał sprawnie, i 
służył mieszkańcom. 
 
Ad 7. Interpelacje, zapytania. 

 

Radna Grażyna Dębska – zwróciła się z pytaniem co dalej z oklejonymi folią słupami – znakami 
drogowymi w ulicy Jana Sobieskiego. Mieszkańcy są zbulwersowani takim działaniem, znaki od 
jakiegoś czasu zostały ustawione, później oklejone i dalej nic. 
Mieszkańcy zwracają się z pytaniem o koszt tego przedsięwzięcia, kto za to odpowiada i jak długo  
takie „szkarady” będą stać. 
 
Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej odpowiadając – znaki drogowe 
zostały ustawione na wniosek Komisji Prawa i Porządku Publicznego, został opracowany projekt 
i zrealizowany. Po spotkaniu z mieszkańcami  wniosek ten został zweryfikowany i obecnie trwają 
prace nad opracowaniem nowego projektu organizacji  ruchu w ulicy Jana Sobieskiego. 
Koszt montażu znaków drogowych to około 1000 zł. 
 

 Radny Krzysztof Chałupka – Komisji Prawa i Porządku Publicznego w swoim wniosku    
 proponowała jeden znak, dlaczego ustawino aż dziewięć. 
 

 Radny Piotr Irla odniósł się do kliku spraw: 
- na jakim etapie jest projekt w zakresie czynników poprawy jakości powietrza, 
- czy został złożony wniosek „ niska emisja” do WFOŚiGW w zakresie II etapu, 
- otrzymałem pismo od mieszkańca – wyborcy w sprawie poprawek do regulaminu budżetu  
  obywatelskiego,  
- wniosek aby nowy Prezes Spółki ZGO przedstawił nam informacje w zakresie działań 
w Spółce, nowych planów, stanu finansów oraz kontynuacji zadań. 
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Wiceburmistrz Marek Pastusiak – w sprawie budżetu obywatelskiego – obecnie trwa 
postępowanie przetargowe w sprawie złożonych wniosków – naboru. Wszystko jest zaplanowane i 
działania sa zgodne z planem. 
 

Radny Andrzej Antosik zwrócił się z pytaniem kiedy i czy w ogóle będzie przebudowa 
skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Wyzwolenia przy Zalewie. 
Obecny stan zagraża bezpieczeństwu pieszych. 
 

Burmistrz Dariusz Misztal – to zadnie będzie wykonane jeszcze w tym miesiącu. 
 

Radny Krzysztof Chałupka – kiedy będą wybudowane zatoki dla komunikacji miejskiej w ulicy 
Kazimierza Wielkiego, obecny stan bulwersuje mieszkańców bloku przy którym został zajęty na 
ten cel parking.    
  
Burmistrz Dariusz Misztal – ta inwestycja będzie zrealizowana w miesiącu wrześniu,  
 

Radna Grażyna Dębska – na jakim etapie jest budowa ścieżki rowerowej i kiedy będzie 
zrealizowana. Mieszkańcy osiedla Zamkowa Wola z niecierpliwością czekają na tą ścieżkę. 
 

Burmistrz Dariusz Misztal – w tym roku  rozpoczęliśmy działania w tym zakresie, do tej pory 
trwały negocjacje i odkręcanie zaszłości chociażby w zakresie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego. Obecnie trwają uzgodnienia w Wódach Polskich w zakresie przejścia przez rzekę. 
Obecnie został złożony wniosek o dofinansowanie w tym zakresie. 
Do końca roku zostanie wyłoniony wykonawca. 
 

 Radna Barbara Grzywaczewska – zabierając głos zwróciła się do Burmistrza o działania w 
zakresie sprzątania nad zalewem, obecnie jest bardzo brudno, kosze przepełnione i rozsypujące się 
śmieci. Ten stan trwa od dłuższego czasu. 
 

Przewodniczący Rady Miasta – taki stan też jest w mieście, brudno, kosze przepełnione, nie 
opróżniane. 
 

Burmistrz Dariusz Misztal – Spółdzielnia Socjalna odpowiedzialna jest za ten stań, obecnie 
Prezes  
ma kłopoty z pracownikami, nie ma chętnych do pracy. Ten stan utrzymuje się tez w wielu innych 
firmach, nie mniej będą interwencje u Prezesa w tej sprawie. 
 

Radna Grażyna Dębska  zabierając głos zwróciła uwagę na wydeptane trawniki przy ulicy 
Słowackiego wzdłuż zatoki parkingowej przy Zalewie. 
Brak przejścia do parkingu powoduje, że użytkownicy samochodów przechodzą po trawniku. 
Wystarczy wyznaczyć przejścia.  
Radna dodała, że ten problem już zgłaszała wcześniej. 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Burmistrza kiedy będą ustawione ławki z 
oparciem przy ławkach-zwierzątkach wzdłuż zalewu, starsi mieszkańcy bardzo proszą o takie 
ławki, ławki-zwierzątka nie nadają się dla osób starszych. 
 
 
 



 10 

Radny Stanisław Kabziński – zgłosił wnioski w sprawie: 
- osunięcie – przycięcie drzew przy ulicy Opoczyńskiej, 
- usunięcie drzew owocowych-jabłoni przy ulicy Południowej, spadające jabłka zanieczyszczają  
  chodnik oraz są zagrożeniem dla pieszych,  
- na ulicy Mszczonowskiej przy torach kolejowych powstało duże zagłębienie – tworzą się 
  duże kałuże, które są zagrożeniem zarówno dla kierowców jak i pieszych. 
 

Radny Leszek Jarosiński zgłosił wniosek w sprawie przycięcia drzew przy wyjeździe z 
osiedla MIRBUD-u z ulicy Górnej w ulicę Katowicką. Brak widoczności może doprowadzić 
do kolizji.  
 

           W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XLIV Sesji  Rady Miasta 
            Rawa Mazowiecka. 
            Sesja trwała od godz. 1400  do 19 30. 
             
            Sporządziła Alicja Lasota. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

Zbigniew Sienkiewicz 

 


