
P r o t o k o ł 
z obrad  XLVI Sesji VII  kadencji  Rady Miasta

Rawa Mazowiecka  w dniu  4 października  2018 r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestniczyło  14 radnych. 
Nieobecny  radni usprawiedliwieni:
1 Michał Glicner.

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  XLV Sesji  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz.
Powitał zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję.
 
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych. 
 
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad.

         1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
         2. Przyjęcie  porządku obrad. 
         3. Przyjęcie protokołu  z obrad XLV Sesji Rady Miasta.
         4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka 
             oznaczonej nr ewid.  9/1 o pow. 0,5215 ha.
         5. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.
         6. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 
             na lata 2018–2021.
         7. Informacja w zakresie działań  Spółki  ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.  
         8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów.
          9. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji i Rady Miasta.
       10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
       11. Interpelacje, zapytania.
       12. 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:
 - uchwała w sprawie nabycia w drodze darowizny lokali mieszkalnych położonych w budynku przy 
    ulicy Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej
-  autopoprawka do zmiany budżetu na 2018 r.
Głosowano kolejno wnioski:
Wniosek  o  wprowadzanie do  porządku obrad  pkt. w sprawie nabycia w drodze darowizny lokali 
mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej
 w głosowaniu  został przyjęty jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 

 Wniosek  o  wprowadzanie do  porządku obrad  pkt. w sprawie  autopoprawki do zmiany budżetu    
  na 2018 r. w głosowaniu  został przyjęty jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 

 



Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany 
porządek obrad w następującym brzmieniu:

          1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
         2. Przyjęcie  porządku obrad. 
         3. Przyjęcie protokołu  z obrad XLV Sesji Rady Miasta.
         4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka 
             oznaczonej nr ewid.  9/1 o pow. 0,5215 ha.

5. Nabycie w drodze darowizny lokali mieszkalnych położonych w budynku przy 
    ulicy Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej

         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. Informacja w zakresie działań  Spółki  ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.  
         9. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów.
         10. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji i Rady Miasta.
       11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
       12. Interpelacje, zapytania.
       13. Zakończenie obrad.

 Uwag nie było.

Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.   

Protokół  z  obrad  XLV sesji  został przyjęty jednogłośnie. 
Głosowało 14 radnych. 

         Ad  4. Sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka 
             oznaczonej nr ewid.  9/1 o pow. 0,5215 ha.

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości 
gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, położonej w obrębie
1 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 9/1 o pow. 0,5215 ha.

Powyższa nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, 
przeznaczona jest pod tereny zabudowy zagrodowej – oznaczona symbolem 1.140.RM, tereny
rolnicze – oznaczona symbolem 1.141.R oraz tereny rolne – oznaczona symbolem 1.76.R. 
Przedmiotowa sprzedaż przyczyni się do zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości 
zgodnie z planem.

Zgodnie z § 6 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/303/09 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa 
Mazowiecka w przypadku zbywania nieruchomości miejskich, których wartość przekracza 
50.000 zł wymagana jest zgoda Rady Miasta, wyrażona w formie uchwały. 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.  
         Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie  sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka oznaczonej nr ewid.  9/1 
         o pow. 0,5215 ha.



                      Innych opinii nie było.

                   Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
          sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka 
          oznaczonej nr ewid.  9/1 o pow. 0,5215 ha.

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

Ad 5. Nabycie w drodze darowizny lokali mieszkalnych położonych w budynku przy 
    ulicy Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny lokali 
mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Reymonta 11 wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz z przynależnym do tych lokali prawem własności nieruchomości gruntowych.
Wnioskiem z dnia 24 października 2017 r. Zarząd Powiatu Rawskiego wystąpił z propozycją 
bezpłatnego przekazania na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka własności dwóch lokali 
mieszkalnych wraz z ww udziałami.
Pismem z dnia 22 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta wyraził zainteresowanie przedstawioną 
propozycją. Miasto Rawa Mazowiecka planuje nabyć przedmiotowe lokale na cel mieszkaniowy. 
Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XLI/226/2018 z dnia 12 września 2018 r. wyraziła zgodę na
przekazanie Miastu przedmiotowych lokali. 
Stosownie do dyspozycji § 6 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 306, poz. 2569) - zgoda organu stanowiącego Gminy Miasta 
Rawa Mazowiecka jest wymagana w razie nabycia lub zbycia nieruchomości w drodze 
darowizny, niezależnie od jej wartości.

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.  
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie  nabycie w drodze darowizny 
  lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej

                      Innych opinii nie było.

                   Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
 nabycia w drodze darowizny lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ulicy Reymonta 11 
w Rawie Mazowieckiej

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

          Ad 6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.

Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.



I. Zmiany planu dochodów.

1/ Dział 700 – wprowadza się do planu dochody w wysokości 2 000 zł z tytułu pozostałych odsetek 

naliczonych z tytułu nieterminowo wnoszonych należnych opłat.

2/ Dział 750 – wprowadza się do planu dochodów w § 0970 dochody różne w kwocie 30 000 

zł, ewidencjonowane w rozdziale 75023 – urzędy miast. 

3/ Dział 756  – w § 0500 dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z podatku od 

czynności cywilnoprawnych: zmniejsza się o 100 000 zł planowane dochody z tego podatku od 

osób prawnych, a zwiększa się o tą kwotę wysokość planowanych dochodów z tego podatku od 

osób fizycznych.

W § 0020 zwiększa się o 50 000 zł planowane dochody z podatku dochodowego od osób 

prawnych, zwiększenie wpływów na podstawie wykonania dochodów za 8 miesięcy br. i 

szacowania prognozowanych wpływów do końca br.

4/ Dział 758 , w § 2920 dochody w kwocie 69 703 zł to zwiększenie planowanych dochodów 

Miasta Rawa Mazowiecka z tytułu subwencji oświatowej z budżetu państwa, zwiększenie na 

wniosek Burmistrza Miasta, przeznaczone z rezerwy subwencji  oświatowej na zakup pomocy

dydaktycznych w SP Nr 2.

5/ Dział 801 –zmiany planowanych dochodów obejmują:

- zmniejszenie o kwotę 5 000 zł planowanych dochodów z wynajmu pomieszczeń w szkołach,

- w § 0830 zwiększenie o 50 000 zł planowanych wpływów z tytułu zwrotu od gmin ościennych 

środków  przekazanych z budżetu Miasta dla przedszkoli niepublicznych, za dzieci z innych gmin 

uczęszczające do przedszkoli niepublicznych,

- w § 0920 wprowadza się do planu dochodów kwotę 1 000 zł z tytułu odsetek pobranych w 

związku z nieterminowym regulowaniem należności na rzecz budżetu,

- zwiększa się o 5 000 zł planowane dochody z tytułu dochodów różnych pobieranych w 

placówkach oświatowych,

- w § 2460 wprowadza się dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 24 990 zł na 

dofinansowanie programu edukacji ekologicznej w SP Nr 2,

- w § 6330 wprowadza się do planu dochodów dotację celową w kwocie 153 500 zł z budżetu

państwa pozyskaną, na wniosek Burmistrza Miasta, na dofinansowanie prac remontowych 

łazienek i szatni w SP Nr 1.

5/ Dział 855 wprowadza się do budżetu następujące dochody:



- w § 0750 o kwotę 5 000 zł zwiększa się planowane dochody z wynajmu pomieszczeń w 

budynku żłobka miejskiego,

- w § 0920 wprowadza się dochody z kwocie 2 000 zł z pozostałych odsetek należnych od 

nieterminowo zwracanych świadczeń, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

6/ Dział 900 – planowane dochody w § 0640 w kwocie 1 000 zł to zwrot kosztów 

egzekucyjnych z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat za odbiór odpadów.

II. Zmiany w planie wydatków.

1/ Dział 600, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne:

1. Budowa zatok autobusowych w ulicy Kazimierza Wielkiego i  zatoki parkingowej w ulicy 

Gąsiorowskiego,

Plan – 0

Zwiększenie – 110 000 zł

Plan po zmianach – 110 000 zł

Z zatok autobusowych przy ulicy Kazimierza Wielkiego korzystać będą autobusy miejskiej linii

autobusowej obsługujące dowóz osób z terenu całego miasta  do obiektów krytej pływalni. 

Zatoka parkingowa przy ulicy Gąsiorowskiego poprawi warunki parkowania pojazdów w 

tamtym rejonie miasta. Powstanie 13 nowych miejsc parkingowych.

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, korekta planu stosownie 

do przewidywanego wykonania potrzeb w tym rozdziale.

3/Dział  757,  rozdział  75702  –  zmniejsza  się  o  kwotę  100 000  zł  wysokość  planowanych

wydatków na obsługę kredytów i pożyczek tj. spłatę odsetek od zobowiązań. Utrzymujący się

od  dłuższego  czasu  niski  poziom  bazowej  stawki  WIBOR  wpływa  korzystnie  na  poziom

wydatków związanych z opłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

4/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 75 819 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.

5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany w zakresie rozdysponowania środków

ze zwiększonej subwencji oświatowej na wydatki bieżące w szkołach podstawowych w tym: 

zakup pomocy dydaktycznych, zwiększenie środków na obowiązkowy odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, wydatki związane z realizacją projektu edukacji

ekologicznej w SP Nr 2, zwiększenie wydatków na te cele o kwotę 112 000 zł.



W wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany w planie środków na zadanie :wprowadza 

się do źródeł finansowania zadania dotację celową z budżetu państwa w kwocie 153 500 zł, 

a zmniejsza się o tą kwotę wysokość środków własnych na realizację tej inwestycji.

- rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 380 000 zł dotacji dla niepublicznych przedszkoli 

prowadzonych na terenie naszego miasta.

- rozdział 80195 - zmniejsza się o 4 000 zł do wysokości faktycznych potrzeb, wysokość 

planowanych wydatków na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na 

realizację zadań własnych Miasta zleconych w drodze konkursów.

6/ Dział 851 – w rozdziale 85195 zmniejsza się o 4 000 zł do wysokości faktycznych potrzeb, 

wysokość planowanych wydatków na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

na realizację zadań własnych Miasta zleconych w drodze konkursów.

7/ Dział 852, rozdział 85216 i dział 855, rozdział 85508 – na wniosek Dyrektora MOPS 

przenosi się kwotę 20 000 zł z planu wydatków z działu 852 do działu 855. 

Konieczność  dokonania  korekty  wynika  ze  zwiększenia  kosztów  pobytu  dzieci  w  pieczy

zastępczej od drugiego półrocza br. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej  gmina  jest  zobowiązana  do  partycypowania  w  kosztach  pobytu  dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej.  Obecnie gmina dopłaca do kosztów pobytu w pieczy

zastępczej za 18 dzieci. Na rok 2018 przyjęto plan na realizację zadania w wysokości 

45 000zł.  W związku ze zwiększeniem kosztu pobytu dzieci  w pieczy zastępczej  zachodzi

konieczność korekty planu finansowego w rozdziale 85508 celem zabezpieczenia realizacji

zadania. 

Rozdział 85215 – zmniejsza się o kwotę 120 000 zł planowane wydatki na wypłatę dodatków

mieszkaniowych.  Korekta  planu  wydatków  do  wysokości  przewidywanego  wykonania

potrzeb na tym zadaniu do końca roku.

8/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego obejmuje następujące zmiany:

- rozdział 92109 – zwiększa się o kwotę 40  000 zł wysokość planowanej dotacji podmiotowej

dla Miejskiego Domu Kultury, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w tym: 

organizację imprez na rzecz mieszkańców naszego Miasta.

 - rozdział 92195 – zmniejsza się o 4 000 zł do wysokości faktycznych potrzeb, wysokość 

planowanych wydatków na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na realizację 

zadań własnych Miasta zleconych w drodze konkursów.



 

Zmiana planu wydatków inwestycyjnych obejmuje:

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka

1.1 Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego

Plan  - 4 350 000 zł

Zwiększenie – 50 000 zł

Plan po zmianach – 4 400 000

W trakcie realizacji  końcowych prac rewaloryzacyjnych ujawniły się elementy konieczne do 

wykonania dla prawidłowego funkcjonowania obiektu. Są to: 

- wykonanie bezprzewodowego systemu przesyłu danych monitoringu – instalacja 

przewodowa monitoringu wykonana jest tylko na terenie parku. Docelowo światłowód 

poprowadzony będzie do siedziby Straży Miejskiej w trakcie realizacji przebudowy placu 

Piłsudskiego.  Dlatego Obecnie konieczne jest zastosowanie systemu bezprzewodowego,  

- wykonanie studni chłonnych – podczas  dużej, sierpniowej burzy  woda napływająca do 

parku uszkodziła strukturę nowowybudowanej  alejki.  Po analizie wytypowane zostały dwa 

miejsca najbardziej narażone na tego typu  zniszczenia i zdecydowano wykonać tam studnie 

chłonne, które przejmować będą napływające wody, chroniąc w ten sposób infrastrukturę 

drogową i nasadzenia.

- montaż balustrad na schodach - wszystkie schody występujące w parku wyposażone były w 

balustrady stalowe. W ocenie Zamawiającego i inspektora nadzoru  balustrady te z uwagi na 

ich zużycie kwalifikują się do wymiany na nowe ze stali nierdzewnej.  Należy podkreślić, że 

rozwiązanie takie zapewni jednolitość materiałową w stosunku do już zastosowanych 

balustrad na pochylniach dla niepełnosprawnych.

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.

9/ Dział 926, rozdział 92601–na wniosek Dyrektora OSiR wprowadza się zmiany w planie 

dotacji celowej na zadania inwestycyjne prowadzone w OSiR w następujący sposób:

a/ zmniejsza się o kwotę 5 000 zł tj. do wysokości faktycznych potrzeb dotację na remont 

abonenckiej stacji transformatorowej. Zadanie wykonane.



b/ zwiększa się o kwotę 10 000 zł wysokość dotacji na zakup  kosiarki bijakowej. 

Przeznaczona na w/w zakup kwota 20 000 zł okazała się niewystarczająca na realizację 

zakupu tego urządzenia.

c/ przeznacza się 5 000 zł dotacji na wykonanie map do celów projektowych terenu 

kąpieliska, brodzika oraz przystani wodnej w nowo projektowanej inwestycji połączenia 

zbiorników wodnych „TATAR” - DOLNA” oraz wykonanie mapy dna zbiornika „TATAR”.

Wprowadza się do planu przychodów budżetu miasta zwiększenie  przychodów o 86 626 zł z 

tytułu rozdysponowania wolnych środków z rozliczenia budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za

lata poprzednie.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Rafał Miszczak  – wiceprzewodniczący komisji.
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu Miasta na 2018rok.

                      Innych opinii nie było.
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
                      w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 r.

 Uwag do treści uchwały nie było.  
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 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. 
W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji , do planu przychodów  budżetu na 2018 rok 
wprowadza się  zwiększenie o 86 626 zł kwoty wolnych środków ( art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) i przeznacza się tą kwotę na pokrycie 
deficytu budżetu. Aktualnie kwota przychodów ogółem budżetu Miasta  to 12 521 126 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 limitu 
wydatków w 2018 r. na realizację inwestycji  Rewaloryzacja Parku Miejskiego, zwiększenie 
limitu wydatków o kwotę 50 000 zł tj. do wysokości 4 400 000 zł.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Rafał Miszczak  – wiceprzewodniczący komisji.
         Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę 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  zmianę 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 14 radnych. 

        Ad  8. Informacja w zakresie działań  Spółki  ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.  

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść pisma Prezesa Spółki
ZGO AQUARIUM Włodzimierza Misztala. 
Informacji w zakresie działań  Spółki  ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.  z uwagi na stan zdrowia 
Prezesa nie było.

        Ad  9. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów.

        Sprawozdanie z działalności I kadencji Miejskiej Rady Seniorów w latach 2014 – 2018 
        przedstawiła Przewodnicząca Rady Seniorów Teresa Cieciorek.
        Omówiła najważniejsze tematy – sprawy  którymi zajmowała się Rada Seniorów w  I kadencji.

Ad  10. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji i Rady Miasta.

  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił sprawozdanie z realizacji planu     
   pracy Rady Miasta za 2014 rok oraz przedstawiał analizę pracy Rady Miasta w całej kadencji.
 

Rada Miasta realizowała swój plan pracy w 2018 roku zatwierdzony na posiedzeniu w dniu 
15 grudnia 2017 roku.
Niezrealizowano punktu dotyczącego bezpieczeństwa w mieście.
W 2018 roku natomiast Rada Miasta zajmowała się sprawą funkcjonowania Szpitala Św. Ducha. 
W 2018  roku Rada obradowała 8  razy.
Uchwalono  52  uchwał.

W VII kadencji Rada Miasta obradowała 46   razy. 
1.  Andrzej Antosik                   - 2 razy nieobecny
2.  Krzysztof Chałupka              - 1 raz nieobecny
3. Grażyna Dębska                     - 100 % 
4. Michał Glicner                       - 100 %
5. Barbara Grzywaczewska        - 100%
6. Piotr Irla                                 - 1 razy nieobecny
7. Leszek Jarosinski                   - 100 %
8. Stanisław Kabziński               - 1 raz nieobecny
9. Bartłomiej Kosiacki                - 3 razy nieobecny

 10. Jacek Malczewski                   - 1 raz nieobecny
 11. Rafał Miszczak                        - 2 razy nieobecny
 12. Zbigniew Sienkiewicz             - 1 raz nieobecny
 13. Sławomir Stefaniak                 - 2 razy nieobecny
 14. Zbigniew Tuszyński                - 2 razy nieobecny
 15. Jacek Wieteska                        - 100%



W 2014  roku  odbyto 3 sesje,   uchwalono  9 uchwał.

W 2015 roku  odbyto 9  sesji, uchwalono  78 uchwał.
Jedno posiedzenie na wniosek Burmistrza Miasta.( 1 .09.15)

W 2016 roku odbyto 11 sesji, uchwalono 85 uchwał.
 Jedno posiedzenie na wniosek Burmistrza Miasta.( 15 .04.16)

W 2017 roku odbyto 14 sesji, uchwalono  92 uchwały
- w tym cztery posiedzenia na wniosek Burmistrza Miasta
  (23.01, 26.07, 9.08, 11.10,)
- jedno posiedzenie na wniosek grupy radnych ( 31.08.)

W 2018 roku odbyto 8 sesji, uchwalono  52  uchwały 
 
Razem w VII  kadencji uchwalono  325    uchwał.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego  za 2018 
rok przedstawiła Barbara Grzywaczewska – przewodnicząca komisji.

  Komisja  Prawa i Porządku w roku 2018r  odbyła  16 posiedzeń, w tym  8  
  posiedzeń  komisji -  do zaopiniowania tematów obrad Rady.
  8 posiedzenia  zgodnie z planem pracy komisji, które odbyły się w miesiącach   
   Luty, marzec, , maj  czerwiec i wrzesień i  2018

Komisja zrealizowała  w pełni zadania wg. planu pracy Komisji w roku 2018 r  tj.
- zapoznała  się z  informacją  o organizacji ruchu w mieście;
- zapoznała  się z  informacją  działalności Straży Miejskiej za rok 2017 i zamierzeniach na  
2018 rok;
- zapoznała się ze stanem sanitarno- epidemiologicznym w mieście, stanem  utrzymania  czystości 
na terenach miejskich objętych kontraktami w tym wysypisko,
- zapoznała się z informacją na temat planowanych imprez plenerowych i ich realizacja pod  
względem porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- zapoznała się z informacją w sprawie przygotowania i programu bezpieczne wakacje;
- zapoznała się z informacją na temat rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem
od alkoholu i narkotyków, 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji  Oświaty  za 2018 rok przedstawił 
Leszek Jarosiński  – przewodniczący komisji.

  Komisja Oświaty w roku 2018r  odbyła  18 posiedzeń, w tym  8  posiedzeń  komisji -  do 
   zaopiniowania tematów obrad Rady.
   Zgodnie z planem pracy odbyła 10 posiedzeń komisji.  

Komisja zrealizowała  w pełni zadania wg. planu pracy Komisji w roku 2018 r  tj.
-  opiniowała materiały pod obrady Rady Miasta,
-  rozpatrywała sprawy wnoszone do komisji,
- dokonała analizy budżetu miasta w działach dotyczących oświaty,
- zapoznała się z organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w miescie z uwzględnieniem ferii   
  zimowych oraz wakacji,
- zapoznała się z działalnością Muzeum Ziemii Rawskiej,
- zapoznała się z funkcjonowaniem placówek oświatowych po wprowadzeniu reformy oświaty,



- zapoznała się z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego Nr 2,
- przeprowadziła analizę osiągnięć sportowych dzieci i młodzieży. 

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji  Budzetu  za 2018 rok przedstawił 
Michał Glicner – przewodniczący komisji.

Działania Komisji Budżetu dotyczyły głównie oceny realizacji budżetu miasta Rawa Mazowiecka.
Komisja dokonywała analizy dochodów, w tym dochodów z podatków i opłat oraz dochodów 
z majątku gminy. Analizowała działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych.

Komisja na bieżąco współpracowała z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka, 
Skarbnikiem  Miasta.
W okresie sprawozdawczym Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące budżetu miasta i
spraw finansowych. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła jedenaście   posiedzeń, w 
tym  dziesięć  przedsesyjnych, w trakcie których realizowała zadania wynikające z przyjętego
planu pracy, a w szczególności opiniowała zmiany w budżecie na rok 2018 i uchwały 
pociągające za sobą zobowiązania finansowe.

 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji  Komunalnej za 2018 rok przedstawił 
Andrzej Antosik – przewodniczący komisji.

  Komisja Komunalna w roku 2018r  odbyła  12 posiedzeń, w tym  8  posiedzeń  komisji -  do 
   zaopiniowania tematów obrad Rady.
   Zgodnie z planem pracy odbyła 4 posiedzenia komisji.  

Komisja zrealizowała  w pełni zadania wg. planu pracy Komisji w roku 2018 r  tj.
Komisja zajmowała się:
- Omówieniem materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta na 2018 rok.
- Opiniowaniem projektów uchwał wynikających z przedmiotu działania Komisji.
- Rozpatrywaniem spraw wpływających do Komisji.
- Realizacją odwodnienia terenów przy ul. Reymonta. Południowej.
- Funkcjonowaniem Spółek Miejskich :
- ZGO Aquarium
- Zakład Energetyki Cieplnej
- Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
- Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
- Zaawansowanie przy realizacji miejskich zadań inwestycyjnych 
- Rewitalizacja Centrum miasta
- Przegląd dróg i chodników zmodernizowanych przez miasto.
Komisja zrealizowała  w pełni zadania wg. planu pracy Komisji w roku 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji  Rewizyjnej za 2018 rok przedstawił 
Jacek Wieteska – przewodniczący komisji.

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy na rok 2018  przyjętym przez               
Radę Miasta Rawa Mazowiecka.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń w trakcie których, członkowie komisji 
kontrolowali gospodarkę finansową Urzędu Miasta oraz  jednostek podległych Urzędowi 
Miasta.



Tematy kontroli:
1. Remont budynku Muzeum Ziemi Rawskiej. 
2. Place zabaw .
3. Remont gwarancyjny w Żłobku Miejskim.
4. Budżet Obywatelski w 2017 roku. 
5. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2017.
6. Analiza opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
7. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
8. Przedszkole nr 1 etap II . 
9. Prace Grupy Interwencyjnej. 
10. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2  ( świetlica środowiskowa i w.t.z. ) 
11. Wydatki na „Dni Rawy Mazowieckiej” w 2017 roku.  
12. Wydatki na oświatę  w 2017 roku.                     
     Celem  kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez poszczególne jednostki 
środków finansowych. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w dokumentowaniu i 
wydatkowaniu środków, natomiast zastrzeżenia większości członków komisji dotyczyły braku 
realizacji kluczowych celów inwestycyjnych, w związku z tym komisja rekomendowała nie 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2017 roku.  Rada Miasta Rawa Mazowiecka w 
głosowaniu przekonanie komisji potwierdziła.
Gospodarkę finansową jednostek i wydziałów sprawdzono pod względem legalności, celowości  i 
gospodarności. Wszystkie kontrole zostały wykonane na podstawie pisemnego upoważnienia 
Przewodniczącego Rady Miasta.

        Ad 11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.
                Powiedział m.in.
                Informacja zawiera okres od 6 września   2018 r. do  4 października   2018 r. 
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało  34  interesantów.

                    Problematyka to: 
                     - mieszkania komunalne lub socjalne,
                     - pozyskanie pracy,
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego,
                     - inne sprawy z zakresu miasta min.  oznakowanie ulic i tp.

                 W tym okresie uczestniczyłem w spotkaniach :
   -  Spotkanie z Panią Ewą Brach, Naczelnikiem Piątkiewiczem oraz Wydziałem Rozwoju 
      Gospodarczego, Promocji i  Integracji Europejskiej w sprawie Rewitalizacji Miasta,
   -  Wielokrotne spotkania  w sprawie : Parku Miejskiego, Jatek Miejskich , Targowiska    
       Miejskiego  oraz spotkania z wykonawcami tych inwestycji w terenie, 
   -  Spotkanie z Dyrektorem Kazimierzem Perkiem (RDOŚ),
   -  Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
   -  Spotkanie z Prezesem Gromkiem w terenie,   
    - Spotkanie w sprawie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, 
    - Spotkanie w Ministerstwie Środowiska w sprawie programu ,,Czyste Powietrze ”,
    - Spotkanie z Panem Karalusem oraz Ojcem Jerzym Chrzanowskim ,
    - Spotkanie z Dyrektorem Kotusińskim oraz Naczelnikiem Piątkiewiczem w sprawie remontu 
       Zbiornika Dolna,  
 
 



Sprawozdanie zostało przyjęte  przez Radę Miasta.

  Ad 14. Interpelacje, zapytania.
 
  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił:
 -  treść  uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej  - Zespól Zamiejscowy w Skierniewicach w 
    sprawie opinii z przebiegu wykonania   budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za I półrocze 2018 r.
- treść pisma - wniosku Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 
  „Niezapominajka”  dotyczącego wybudowania sali gimnastycznej  przy przedszkolu.

            W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   ogłosił zakończenie obrad 
            XLVI  Sesji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji.
            Sesja trwała od godz. 900  do  1430.

Sporządziła Alicja Lasota
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