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

Rawa Mazowiecka w dniu 17 października  2018 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 
Uczestniczyło 15 radnych. 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal, Zastępca Burmistrza Miasta Marek 
Pastusiak, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta,  
 
Obrady XLVII Sesji otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz.
Powitał zaproszonych gości oraz radnych  przybyłych na Sesję.
 
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść wniosku Burmistrza 
Miasta  o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany 
porządek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie uchwały  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
4. Przyjęcie uchwały  w sprawie Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Zakończenie obrad.

Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad.
Uwag do porządku obrad nie było.
Rada Miasta przyjęła proponowany porządek obrad.

Ad 3. Przyjęcie uchwały  w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta .
Powiedziała m.in.
Na mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 130) ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy o samorządzie 
gminnym, m. innymi poprzez wprowadzenie do jej treści przepisu art. 41a dotyczącego 
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Stosownie do dyspozycji art. 41a ust. 5 ustawy o 
samorządzie gminnym - rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia 
inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, oraz formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać 
składane projekty.
Znowelizowane przepisy stosuje się od kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego
następujących po kadencji w czasie której ustawa ta weszła w życie.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest zatem wypełnieniem upoważnienia ustawowego 
określonego przytoczonym powyżej przepisem ustawy o samorządzie gminnym.



Opinii nie było.
 Dyskusji nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 4. Przyjęcie uchwały  w sprawie Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta .
 Powiedziała m.in.
     Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych wprowadziła istotne zmiany do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, w tym wymagające ich uwzględnienia w obowiązujących statutach gmin. 
     Przedstawiony obecnie projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym 
przeprowadzonych w terminie od 2 do 9 października 2018 r. zgodnie z zarządzeniem nr 
86/2018 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 października 2018 r.. 
     Ponadto był przedmiotem prac Komisji Statutowej zgodnie z uchwałą Nr XLIII/309/18 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej 
komisji statutowej.

Radni otrzymali projekt Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.

Radny Piotr Irla zgłosił uwagi , aby w proponowanym projekcie Statutu:
-  § 10 wykreślić ust. 1 i 3,
- w § 19 wykreślić pkt.7 „ interpelacje i zapytania radnych.

Uwagi radnego zostały jednogłośnie przyjęte.

Innych uwag nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie Statutu Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   ogłosił zakończenie obrad 
              XLVII  Sesji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji.
              Sesja trwała od godz. 90  do  1030.

  Sporządziła Alicja Lasota.
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