
Protokol
z obrad II Sesji VII kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka

w dniu 5 grudnia 2014r.

Sesja Rady Miasta odbyla siy w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury.
Uczestniczylo 14 radnych.

Nieobecni radni usprawiedliwieni:
1. Andrzej Antosik

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza Wojciech Skoczek,
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Burmistrz VI kadencji Eugeniusz G6raj, Naczelnicy Wydzia16w
Urzydu Miasta, Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszeni przedstawiciele
organizacji, zaproszeni goscie:
- Senator Grzegorz Wojciechowski
- Rafal Ambroziak - Biuro Posla do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego
- Posel Marcin Witko
- Burmistrz Elekt Dariusz Misztal
- Starosta Rawski J6zef Matysiak
- ViceprzewodniczClcy Rady Powiatu Rawskiego Grzegorz Stefaniak
- W6jt Gminy Rawa Mazowiecka Krzysztof Starczewski
- PrzewodniczClcy Rady Gminy Rawa Mazowiecka Michal Michalik
- Ks. Pralat Bogumil Karp
- Przeor O. Lukasz
- Proboszcz O. Jacek
- Proboszcz Ks. Swistak
- Komendant Jerzy Majewski
- Z-ca Komendanta Marek Grzegory
oraz przybyli mieszkancy miasta.

Obrady II Sesji VII kadencji otworzyl PrzewodniczClcy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz.
Powital zaproszonych gosci, publicznosc oraz radnych przybylych na Sesjy.
Wydal komendy 0 wprowadzenie Sztandaru Miasta Rawa Mazowiecka.
Nastypnie Radni na stojClcowysluchali Hymnu Pal1stwowego.

Nastypnie przedstawil proponowany porzCldekobrad.
Zwr6cila siy z pytaniem czy sCluwagi do przedlozonego porzCldku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjycie porzCldku obrad.
3. Przyjycie protokolu z poprzednie sesji.



4. Zlozenie slubowania przez Burmistrza Miasta.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
6. Zakonczenie obrad.

Przewodnicz,!-ca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Alicja Lasota wryczyla Panu Dariuszowi
Misztalowi zaswiadczenie 0 wyborze na Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Burmistrz Miasta przed przyst,!-pieniem do wykonywania funkcji zlozyl wobec Rady Miasta
slubowanie 0 tresci:
"Obejmuj,!-c urz'!-dburmistrza miasta, uroczyscie slubujy, ze dochowam wiemosci prawu, a
powierzony mi urz'!-dsprawowac bydy tylko dla dobra publicznego i pomyslnosci
mieszkancow miasta", dodaj,!-c "Tak mi dopomoz Bog".

Przewodnicz,!-cy Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz stwierdzil, ze od tej chwili Pan Dariusz
Misztal jest Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicz,!-cy Rady zlozyl gratulacje Burmistrzowi Miasta z okazji objycia funkcji
Burmistrza Miasta.

Po slubowaniu Burmistrz Miasta Dariusz Misztal przedstawil expose.
W swoim wyst,!-pieniu podziykowal mieszkancom za obdarzone poparcie, zaufanie i dobr,!-
frekwencjy w dniu 30 listopada.
W przedlozonym programie zwrocil uwagy min. na:
- planowanie dochodow miasta,
- realizacjy inwestycji sprzyjaj,!-ce wzrostowi zatrudnienia,
- polityka inwestycyjna, gospodarcza i prorodzinna w celu zahamowania spadku liczy
mieszkancow,

- realizacjy polityki oswiatowej i zdrowotnej, socjalnej i mieszkaniowej,
- realizacjy idei rewitalizacji centrum Rawy,
- rozbudowa i organizacja bazy oswiatowej tak by doprowadzic do pracy jednozmianowej,
- kontynuacja rozbudowy sportowo-rekreacyjnego zaplecza miasta,
- utworzenie centrum edukacyjno-histryczno-rozrywkowego na bazie rawskiego zamku.

Burmistrz Dariusz Misztal podkreSlil, ze jego dzialania prowadzic byd,!-z pelnym poszanowaniem
zasad ujytych w Dekalogu Samorz,!-dowca Przyjaznego Rodzinie:
1. Pelnego zaangazowania w pracy na rzecz wspolnoty, ktora powierzyla mu mandat.
2. Kierowania siy w dzialalnosci zasadami wyroslymi z kultury zakorzenionej w chrzescijanskim

dziedzictwie Narodu.
3. Wspierania malzenstwa ( zwi,!-zku kobiety i myzczyzny) oraz rodziny jako naturalnego

srodowiska wychowania dzieci.
4. Podejmowania i wspierania inicjatyw zwiykszaj,!-cych roly rodzicow w procesach edukacyjnych.
5. Wspierania nauczycieli i wychowawcow w promowaniu naturalnych wzorcow zycia rodzinnego

oraz ochronie dzieci i mlodziezy przed deprawacj,!-.



6. Promowania tradycji i historii wsp61noty lokalnej z poszanowaniem integralnosci pmlstwa
i dziedzictwa narodowego.

7. Wspierania instytucji samorz~dowych ( organizator6w kultury, nauki i sportu) w dzialaniach
dla rozwoju rodziny, zgodnie z utrwalonymi tradycj~ normami, zasadami i wartosciami.

8. Dopasowania i zarz~dzania pieniydzmi publicznymi, wedlug zasady roztropnosci, oszczydnosci
i celowosci ich wydawania.

9. Finansowania w pierwszej kolejnosci podstawowych potrzeb wsp61noty.
10. We wszystkich dzialaniach pub1icznych kierowania siy prawym sumieniem w oparciu 0 zasady

sprawiedliwosci, uczciwosci i roztropnosci.

Po wygloszonym expose Burmistrz Dariusz Misztal podziykowal ustypuj~cemu Burmistrzowi
Eugeniuszowi G6rajowi za 12 -letni~ pracy na rzecz miasta, za zaangazowanie i wklad pracy
kt6ry widac w naszym miescie.

Eugeniusz G6raj Burmistrz VI kadencji zlozyl nowemu Burmistrzowi Dariuszowi Misztalowi
gratulacje.
Zabieraj~c glos deklarowal swoj~ wsp6lpracy we wszystkich dziedzinach oraz swoje
doswiadczenie, kt6re zdobyl w 12- letniej pracy.
Zwr6cil siy z prosb~ aby nowy Burmistrz nie dokonywal gwaltownych zmian personalnych.
Zesp6l pracownik6w, kt6ry pozostawia jest doswiadczony i pelen zaangazowania do pracy.
Poinformowal r6wniez - przekazal dobr~ wiadomosc w sprawie finalizowania sprawy wejscia
nowej Firmy, kt6ra spowoduje zatrudnienie okolo 120 os6b.

Dariusz Misztal Burmistrz Miasta deklarowal, ze nie zamierza zaczynac pracy od zmian
personalnych, jedyna zmiana na pocz~tku to nowy z-ca kt6rym bydzie Tomasz Nowicki.
Burmistrz podziykowal ustypuj~cemu Z-cy Burmistrza Wojciechowi Skoczkowi.

Nastypnie gratulacje skladali :
- Starosta Rawski J6zefMatysiak skladal gratulacje ustypuj~cemu Burmistrzowi za 12-1etni~ pracy

na rzecz miasta oraz owocn~ wsp6lpracy ze Starostwem Powiatowym oraz zlozyl gratulacje
nowemu Burmistrzowi Dariuszowi Misztalowi,

- Ksi~dz Pralat Bogumil Karp skladal gratulacje ustypuj~cemu Burmistrzowi za wklad
pracy na rzecz miasta oraz zlozyl gratulacje nowemu Burmistrzowi,

- W6jt Gminy Rawa Mazowiecka skladal gratulacje ustypuj~cemu Burmistrzowi za 12- letni~
pracy na rzecz miasta, wsp6lpracy z Gmin~ Rawa Mazowiecka oraz zlozyl gratulacje nowemu
Burmistrzowi,

- posel Marcin Witko skladal gratulacje ustypuj~cemu Burmistrzowi za wklad pracy na rzecz
miasta oraz zlozyl gratulacje nowemu Burmistrzowi,

- Senator Grzegorz Wojciechowski skladal gratulacje ustypuj~cemu Burmistrzowi za wklad
pracy na rzecz miasta oraz zlozyl gratulacje nowemu Burmistrzowi,

Burmistrz Miasta przyj~l gratulacje od radnych, dyrektor6w jednostek organizacyjnych miasta
oraz mieszkanc6w miasta.



W tym punkcie Przewodniczlfcy Rady Miasta oglosil zakonczenie obrad II Sesji Rady
Miasta VII kadencji.
Sesja trwala od godz. 14°° do 1530.


