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                                               P r o t o k o ł 

                        z obrad  VIII  Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

                       Rawa Mazowiecka  w dniu  26  sierpnia   2015r. 

 

 
 

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 VIII 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  VII Sesji Rady Miasta.  
 4.  Przyjęcie gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Rawa Mazowiecka 

 5.  Udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy zabytkach,  
      wpisanych do rejestru zabytków . 
 6.  Zasady finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu  
       Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017. 
  7.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata   
       2015-2018 i kwoty długu. 
  8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
  9.  Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej     
       Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października  
       2015 r.  
 10. Informacja z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za I półrocze 2015 r.  
 11.  Informacja o organizacji roku szkolnego 2015/2016. 

 12.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres  
        od 31 marca  2015 do 30 czerwca 2015. 
 13.  Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  
        organizacyjne miasta w II kwartale 2015 r.     
 14.  Informacja na temat wyniku audytu.                                              
 15.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 16.  Interpelacje, zapytania. 
 17.  Zakończenie obrad. 
 
 Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 

                      Uwag do porządku obrad nie było. 
 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
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Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

Protokół  z  obrad  VII  Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie .  
Głosowało 15 radnych.   
 
Ad 4. Przyjęcie gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Rawa Mazowiecka.  

 

  Temat referowała Jolanta Kosińska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

           Powiedziała m.in. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 
zm.) w zakresie zadań własnych Gmina realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami. Z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. Nr 1446 ze zmianami) wynika obowiązek sporządzenia przez Gminę 
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Program ten sporządza się na okres 4 lat. Głównym 
celem opracowania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Rawa Mazowiecka na 
lata 2015-2018 jest odpowiednie kształtowania sfery dziedzictwa kulturowego i eksponowania 
wysokich walorów kulturowych, co przyczyni się do upowszechniania kultury, zacieśniania 
więzi lokalnych, podtrzymywania tradycji i podniesienia atrakcyjności turystycznej. Zakładanym 
efektem wdrażania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Rawa Mazowiecka na lata 
2015-2018 będzie poprawa stanu obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, podniesienie 
ich rangi oraz kształtowanie produktów regionalnych i wzmocnienie tradycji etnograficznych, co 
wpłynie na aktywizację mieszkańców w działaniach na rzecz zachowania regionalnego 
dziedzictwa. Gminny Program Opieki nad Zabytkami przyjmuje Rada Miasta, po uzyskaniu 
opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach. 

     Opinię Komisji  Oświaty przedstawił  Leszek Jarosiński  - przewodniczący Komisji.   
  Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany program opieki nad zabytkami dla miasta  
  Rawa Mazowiecka.  

 
                       Innych opinii nie było. 
 

                    Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
                    w sprawie  gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Rawa Mazowiecka. 
 

  Uwag do treści uchwały nie było. 
 
  Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 
  Ad 5.   Udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy  

   zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków. 

 
  Temat referowała Jolanta Kosińska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

           Powiedziała m.in. 
Dotyczy udzielenia dotacji w wysokości 19 000 zł dla Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Św. 
Pawła od Krzyża , ul. Ks. I. Skorupki 3, 96-200 Rawa Mazowiecka  na przeprowadzenie prac 
konserwatorskich rzeźb Św. Pawła z ołtarza głównego – 2 poł. XVIII w. w kościele pod 
wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P., obiekt jest przykładem wartościowego ołtarza z 2 poł. 
XVIII w. ze wszystkimi elementami jak oryginalne rzeźby, obrazy oraz marmoryzacja i 
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stanowi wysokiej klasy zabytek w obrębie Województwa Łódzkiego - jest zasadne ze względu 
na zły stan zachowania i wymaga podjęcia pilnych prac konserwatorskich.   
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  dotację  na prace konserwatorskie, restauratorskie 
i  roboty budowlane  przy zabytkach dla Parafii  Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Pawła od Krzyża. 
 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 

   w sprawie  udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane  przy  
   zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków. 

 
  Uwag do treści uchwały nie było. 
 
  Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 
     Ad 6 . Zasady finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  

     z terenu  Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017. 

 
     Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 

      Powiedziała m.in. 

 
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów przyjęła „Program Oczyszczania Kraju z azbestu na 
lata 2009 – 2032”. Główne cele Programu to: 
1. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 
2. Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 
terytorium kraju. 
3. Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest 
oczyszczenie kraju z azbestu. Zadania przewidziane w Programie są realizowane na trzech 
szczeblach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym (samorząd powiatowy i samorząd gminny). 
W związku z powyższym na gminy, powiaty i województwa nałożony został obowiązek 
opracowania programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W celu realizacji 
w/w celów został opracowany „Program usuwania azbestu z terenu Miasta Rawa Mazowiecka” i 
podjęty uchwałą Nr XXIV/187/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013r. 
Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych 
na gminę obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do 
zagadnień gospodarowania azbestem. Program wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie 
wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umożliwia samorządom skorzystanie z dotacji 
na cele związane z usuwaniem azbestu.  
Dotacja ta pozwoli na sfinansowanie zainteresowanym mieszkańcom miasta zadania polegającego 
na usunięciu i utylizacji wyrobów zawierających azbest jednocześnie wypełniając założenia 
Programu Oczyszczania Kraju z Azbesty. Proponowana uchwała określa zasady według których 
mieszkańcy mogliby starać się o pokrycie kosztów planowanego zadania. Jest niezbędnym 
dokumentem potrzebnym do ubiegania się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na cele związane z usuwaniem wyrobów azbestowych. 
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do 
realizacji. 
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        Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   

     Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie zasad finansowania zadań z  
     zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu  Miasta Rawa Mazowiecka na  
     lata 2016-2017. 
  
     Innych opinii nie było. 

 
                      Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  

    w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  
     z terenu  Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017. 
  
    Uwag do treści uchwały nie było. 
 
    Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością  głosów.  Głosowało 15 radnych, za – 13,  
    wstrzymujących – 2. 
 
    Ad  7.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata   

       2015-2018 i kwoty długu. 

 

                        Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                        Powiedziała m.in.        

    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018                    
dotyczy wprowadzenia do uchwały załącznika dotyczącego przyjęcia przedsięwzięć wieloletnich 
tj. wprowadzenia wieloletniego zadania inwestycyjnego „Budowa  wielorodzinnego socjalnego 
budynku mieszkalnego przy ul. Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej”  

   Planuje się przystąpienie do budowy socjalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Mszczonowskiej. 
Budynek z 40 lokalami mieszkalnymi. Szacunkowa wartość inwestycji to 3.100.000 zł, okres 
realizacji 2015-2017. Miasto Rawa Mazowiecka złoży wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego 
w celu pozyskania dofinansowania tej inwestycji z środków budżetu państwa. 

 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

   Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta     
   Rawa Mazowiecka na lata  2015-2018 i kwoty długu. 

 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 

   w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata   
   2015-2018 i kwoty długu. 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
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   Ad   8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 

 
                        Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                        Powiedziała m.in.    
I. Zmiany w planie dochodów dotyczą: 

1/Dział 600 – Transport. 

Wprowadza się do planu dochodów budżetu miasta na 2015  rok w § 6330 zmniejszenie o 
kwotę 2.381 zł wysokość dotacji z budżetu państwa przeznaczonej  na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji miejskiej tj. Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa 
Wola w Rawie Mazowieckiej z przebudową ulicy Mszczonowskiej od torowiska kolejki 
wąskotorowej do granic miasta  i przebudową ulicy Białej na odcinku łączącym rondo na 
skrzyżowaniu ulic: Mszczonowska – Jerozolimska - Biała z rondem Unii Europejskiej. Korekta 
kwoty dotacji wynika z rozstrzygnięcia przetargu i określenia wysokości planowanych kosztów 
inwestycji stanowiących wydatki kwalifikowane. 

W § 0910 wprowadza się do budżetu miasta planowane odsetki od mandatów karnych 
nakładanych przez Straż Miejską. 

2/Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  – wprowadza się do planu dochodów budżetu miasta 
na 2015 rok dotację z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 9.000 zł. przeznaczoną na 
zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie 
Mazowieckiej. 

3/Dział 756 – wprowadza się do budżetu miasta zwiększenie planowanych dochodów z podatku 
od środków transportowych od osób fizycznych w § 0340 w wysokości 100.000 zł. 

4/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

- w § 0750 wprowadza się do planu dochodów kwotę 4.000 zł z wynajmu pomieszczeń w 
miejskich gimnazjach, 

- w § 2460 planowane dochody w wysokości 63.800 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 
przeznaczona na wyposażenie ekopracowni w SP Nr 4 i Gimnazjum Nr 1, 

    - w § 2910 z kwotą 1.300 zł to zwrot dotacji z doku ubiegłego pobranej w nadmiernej                                             
wysokości przez właściciela jednego z przedszkoli prywatnych. 

   5/ Dział 851 – Ochrona zdrowia, dochody w § 2910 w kwocie 600 zł to zwrot dotacji z ubiegłego          
roku, dotyczy jednego ze stowarzyszeń. 

  6/ Dział 852 – wprowadza się do budżetu środki pochodzące z wpłat zwrotów zasiłków 
pobranych niezasadnie przez podopiecznych MOPS w kwocie 4.500 zł. 

 
 7/Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

  - planowane dochody w § 0910 w kwocie 2.000 zł to odsetki od nieterminowo wnoszonych wpłat   
opłaty śmieciowej, 

     - w § 0970 w kwocie 20.000 zł to dochody różne pobierane na podstawie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska. 
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II. Zmiany w planie wydatków dotyczą: 

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

-  dokonuje się zmniejszenie o kwotę 98.981 zł w tym z dotacji z budżetu państwa w wysokości 
2.381 zł planowanych środków  na wydatki majątkowe na wykonanie prac inwestycyjnych na 
zadaniu „Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola – kontynuacja 
zadania”. 

2/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych nowe 
zadanie z kwotą 9.000 zł przeznaczoną na zakup sprzętu ochrony przeciwpożarowej dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej. Środki na ten cel pochodzą  
z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego. 

3/ Dział 801  – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany w planowanych wydatkach bieżących w 
następujących rozdziałach: 
- rozdziały  80101– zwiększenie wydatków w SP Nr 4 o kwotę 32.600 zł na zorganizowanie 
ekopracowni, środki na to zadanie pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, 
- rozdział 80104 – przedszkola, dokonuje się zwiększenia środków własnych budżetu miasta w 
kwocie 200.00 zł na dotacje dla niepublicznych placówek – przedszkoli prowadzonych przez 
osoby fizyczne. W 2015 roku zwiększyła się z 4 do 5 liczba placówek objętych dotacją, a 
ponadto od 2015 roku w jednej z placówek objęto opieką przedszkolną  2 dzieci 
niepełnosprawnych, gdzie dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne wynosi miesięcznie kilka 
tysięcy złotych, a dotacja miesięczna na pozostałe dzieci to 562 zł/dziecko, 
- rozdział 80110 -  zwiększenie wydatków w Gimnazjum  Nr 1 o kwotę 31.200 zł na 
zorganizowanie ekopracowni, środki na to zadanie pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. 
4/ Dział 852, rozdziały 85212, 85214,85216  – środki pochodzące z dochodów z tytułu zwrotu 
zasiłków pobranych niezasadnie przeznacza się jednocześnie na wydatki bieżące, jako zwrot 
dotacji na rzecz Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 
- rozdział 85295 – przenosi się z działu 853, rozdziału 85395 do działu 852, rozdziału 85295 
kwotę 100.000 zł zapisaną w zmianach budżetu miasta na poprzedniej sesji jako środki 
planowane na wykonanie prac adaptacyjnych pierwszego piętra budynku żłobka miejskiego przy 
ul.Kolejowej. W związku z tym , że Starostwo Rawskie poinformowało dyrekcję Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej o fakcie wypowiedzenia ośrodkowi 
wynajmu pomieszczeń przy ul.Kościuszki  5, istnieje pilna potrzeba zabezpieczenia nowej  
lokalizacji -  siedziby dla MOPS. Środki planowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na 
ewentualne prace adaptacyjne. 
 
5/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się następujące zmiany: 
- rozdział 90003 – zmniejsza się planowane wydatki na oczyszczanie miasta o kwotę 50.000 zł 
stosownie do przewidywanych potrzeb w tym rozdziale, 
- rozdział 90015 - zmniejsza się planowane wydatki na oświetlenie  miasta o kwotę 100.000 zł 
stosownie do przewidywanych potrzeb w tym rozdziale, 
- rozdział 90019 – zwiększa się planowane wydatki związane z realizacją zadań zawartych w 
ustawie – Prawo ochrony środowiska o kwotę 20.000 zł, 
- rozdział 90095 – zwiększa się o kwotę 150.000 zł planowane wydatki na dopłatę z budżetu 
Miasta do wody i ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych mieszkańców naszego 
miasta, dopłaty do 1 m 3 wody i odprowadzonych ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka. Dopłata z budżetu miasta w roku bieżącym wyniesie ok. 1 mln zł. 
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6/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

- rozdział 92109 – zwiększ się o kwotę 30.000 zł wysokość planowanej dotacji dla Miejskiego 
Domu Kultury na realizację zadań statutowych związanych z organizacją imprez, 

- rozdział 92120 –  przenosi się z rozdziału 92195 kwotę 19.000 zł jako dotację do prac 
konserwatorskich planowanych do wykonania w kościele Ojców Pasjonistów w Rawie 
Mazowieckiej, zgodnie z wnioskiem w zakresie pozyskania  dotacji na ochronę obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. 

7/ Dział 926, rozdział 92605 – dokonuje się przeniesienia kwoty 10.000 zł planowanych  na 
zlecenie zadań w drodze konkursów dla klubów i stowarzyszeń, a przeznacza się ta kwotę  na 
realizację zadań własnych dotyczących sportu i rekreacji na organizację kolejnej edycji 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego.  
Rozdział 92695 - zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dotyczą rozdysponowania 
planowanych wydatków na zadania wyłonione przez mieszkańców naszego miasta w drodze 
pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Wybrane zadania do wykonania w bieżącym roku to: 
zakup maty na potrzeby członków ćwiczących w Klubie Karate Kyokushin z planowaną kwotą 
20.000 zł oraz zakup urządzeń siłowni zewnętrznej przystosowanych dla osób niepełnosprawnych 
z kwotą 55.000 zł.  
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

   Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę  budżetu Miasta na 2015 rok. 
 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 

   w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
  

Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 

  Ad  9.  Utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej     

       Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  

 
Temat referowała Jolanta Makowska Sekretarz Miasta. 

Powiedziała m.in. 
 
Zgodnie z  ustawą z dnia 5 stycznia 2011r.. Kodeks wyborczy, w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ,  zarządzonych na dzień 25 
października 2015 r. tworzy się  odrębny obwód głosowania i ustala się jego numer, granice i 
siedzibę obwodowej komisji wyborczej: 
Obwód nr 9 , granice obwodu głosowania : AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.– Szpital im. 
Św. Ducha , siedziba obwodowej komisji wyborczej : AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.– 
Szpital im. Św. Ducha Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14 
 
Opinii nie było. 
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Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
   w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej     
   Polskiej  i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  
 

Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 
  Ad  10. Informacja z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za I półrocze 2015 r.  

 

                        Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                        Powiedziała m.in.    
     

Planowane dochody budżetu miasta za pierwsze półrocze 2015 roku wykonane zostały w 45 % planu. 
Realizacja planowanych dochodów bieżących budżetu w stosunku do upływu czasu przebiega w 
sposób prawidłowy, realizacja na poziomie 49 % planu rocznego. 
Uzyskane dochody majątkowe w pierwszym półroczu są niższe w stosunku do upływu czasu, 
bo na poziomie 2 %. 

W planie dochodów majątkowych zawierają się głównie dochody z tytułu pozyskania środków 
zewnętrznych na dofinansowanie prowadzonych inwestycji tj. budowy dróg lokalnych – 
przebudowa ul. Mszczonowskiej i Białej. Zadania te będą wykonane i oddane do użytkowania w 
drugim półroczu br.  Środki zewnętrzne – dotacje inwestycyjne są przekazywane na rachunek 
bankowy budżetu miasta proporcjonalnie do wysokości  wystawionych przez wykonawcę 
inwestycji faktur.  

Podobnie będą pozyskiwane dotacje na realizację projektów współfinansowanych środkami  

z budżetu Unii Europejskiej tj. projekt Szybciej,lepiej, skuteczniej rawska eOświata. Dotacja 
wpłynie do budżetu w drugim półroczu po wykonaniu zadania. 

 Wysokość planowanych dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostanie  skorygowana 
w drugim półroczu br. stosownie do wielkości przewidywanego ich wykonania. 

Wydatki budżetu miasta w pierwszym półroczu 2015 roku zamknęły się kwotą 27.016.828 zł tj. 
na poziomie 43 % planu rocznego. 
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 26.822.377 zł  tj. na poziomie 50 % planu rocznego. 
Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 194.451 zł. 
Wydatki inwestycyjne w pierwszym półroczu każdego roku charakteryzują się niskim 
wykonaniem w stosunku do planu. Wykorzystanie środków finansowych na regulowanie 
płatności za wykonane roboty inwestycje koncentruje się w drugim półroczu roku budżetowego, 
po zrealizowaniu i po odbiorze  prac inwestycyjnych. Pierwsze półrocze to okres przygotowania 
inwestycji, uruchomienie procedur przetargowych na wybór wykonawców. 
W okresie pierwszego półrocza 2015  roku miasto dokonało spłaty wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek na kwotę 767.446 zł, i nie zaciągnęło nowych kredytów i pożyczek. 
Planuje się zaciągnąć kredyt na finansowanie płatności za wykonane roboty inwestycyjne w 
drugim półroczu br. 
Na dzień 30.06.2015 roku do spłaty pozostają kredyty i pożyczki na kwotę 27.578.061,71 zł. 
Budżet miasta Rawa Mazowiecka za pierwsze półrocze 2015 roku zamknął się nadwyżką w 
wysokości 960.498,46 zł. 
 
Rada Miasta przyjęła przedłożona informację bez uwag. 
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   Ad 11.  Informacja o organizacji roku szkolnego 2015/2016. 

 

  Temat referowała Jolanta Kosińska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

           Powiedziała m.in. 
 

W Przedszkolach Miejskich Nr 1, 2, 3 w Rawie Mazowieckiej do 22 oddziałów przyjęto 529 
dzieci. Spośród dzieci zamieszkałych na terenie naszego Miasta wychowaniem przedszkolnym 
objęte są wszystkie 5-latki oraz 84% dzieci 3-4 letnich. 
W Przedszkolu Miejskim Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” tworzy się jeden oddział integracyjny. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r. poz. 803) od 1 września 2015 r. 
wprowadza się obowiązkowa naukę języka angielskiego dla dzieci 5-letnich. 
Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr VIII/63/11 Rady Miasta z dnia 
29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez miasto  
Rawa Mazowiecka przedszkoli publicznych. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne 
prowadzone w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne. Jeżeli 
dziecko korzysta z żywienia rodzice / opiekunowie ponoszą koszty związane z zakupem 
produktów (dzienna stawka żywieniowa). 
 
W rawskich przedszkolach zatrudnionych jest 109 osób, w tym 60 -  nauczyciele, 1 – pielęgniarka, 
49 -  administracja i obsługa. 
 
W rawskich szkołach zatrudnionych jest 184 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 190,64 
Z ogólnej liczby nauczycieli zatrudniamy: 6 pedagogów szkolnych, 9 nauczycieli świetlicy, 5 
bibliotekarzy, 2 psychologów i  2 logopedów. 
Pracownicy administracji i obsługi – 40 etatów.  

W szkołach podstawowych nr1 i nr 2 tworzy się oddziały integracyjne. 
 
 W szkole Podstawowej Nr 1   – 541 uczniów , 25 oddziały. 
 W szkole Podstawowej Nr 2   – 481 uczniów , 21 oddziały. 
 W szkole Podstawowej  Nr 4  – 359 uczniów , 17 oddziały. 
 W  Gimnazjum Nr 1                -  220 uczniów,  11 oddziałów. 
 W  Gimnazjum Nr 2                -  356 uczniów,  17   oddziałów. 
 
 
ŻŁOBEK 
Ogólna liczba miejsc w żłobku – 74 
Dzieci kontynuujące pobyt – 35  
Dzieci nowo przyjęte – 39 
Ilość grup – 5 
I grupa miejsc 10, przyjęto 10 dzieci; II grupa miejsc 16, przyjęto 16 dzieci; III grupa miejsc 16, 
przyjęto 6 dzieci; IV grupa miejsc 16, brak wolnych miejsc; V grupa miejsc 16, przyjęto 7 dzieci. 
Liczba personelu: opiekunki 14, pielęgniarka 2, położna 1, administracja i obsługa 10 osób. 
 
Rada Miasta przyjęła przedłożona informacje bez uwag. 
 
Obrady opuścił radny Piotr Irla.  
W obradach bierze udział 14 radnych. 
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  Ad 12.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres  

        od 31 marca  2015 do 30 czerwca 2015. 

 

     Sprawozdanie z wykonania uchwał zawierało okres od 31 marca 2015 r. do 30 czerwca  2015.  r. 
     W tym okresie Rada podjęła 27  uchwał. Nie wymagało  sprawozdania 6 uchwał.  
     Zrealizowano 9  uchwał. W realizacji pozostaje 24 uchwały. 
     Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
 

           Ad 13. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  

            organizacyjne miasta w II kwartale 2015 r.    

   

                 Sprawozdanie zawierało okres od 1 kwietnia  2015 r. do 30 czerwca  2015 r. 
                 W tym okresie zostało zarejestrowanych 113   umów, z czego:  
                 - 3      w Przedszkolu Nr 1 

                 - 3      w Przedszkolu Nr 3 

  - 1      w Gimnazjum Nr 1 
  - 1    w Szkole Podstawowej Nr 1 
  - 3    w Szkole Podstawowej Nr 2  
  - 12   w Miejskim Domu Kultury, 
  - 6   w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
  -  5      w Muzeum Ziemi Rawskiej, 
  - 2    w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
  - 1    w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 
  - 76   w Urzędzie Miasta 
    
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
 
Ad 14.  Informacja na temat wyniku audytu.         

 

Temat referował  Arkadiusz Góraj – audytor wewnętrzny. 
Powiedział m.in 
Dokonano  audytu struktury organizacyjnej Urzędu Miasta –  audyt efektywności w zakresie   
wykorzystania zasobów ludzkich w Urzędzie Miasta.                                 
Celem przeprowadzonego zadania była ocena efektywności oraz funkcji zarządzania zasobami 
ludzkimi w zakresie realizacji celów jednostki – Urzędu Miasta z uwzględnieniem  optymalnych 
wariantów struktury organizacyjnej i propozycji w zakresie wprowadzenia modyfikacji w tym 
również możliwości likwidacji a także łączenia stanowisk, celem poprawy funkcjonującego 
systemu organizacyjnego Urzędu.  
W ramach audytu dokonano oceny działań wydziałów Urzędu Miasta zakresie wynikającym z 
przepisów ustawowych oraz istniejącego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu. 
Audytowi poddano komórki organizacyjne Urzędu. 
Główna stosowaną techniką był  przegląd dokumentacji – analiza  rejestrów pracy oraz rozmowy 
z naczelnikami wydziałów oraz pracownikami w celu weryfikacji poprawności wypełnienia 
rejestrów sporządzonych przez pracowników Wydziału. 
W ramach audytu dokonano analizy zatrudnienia zarówno w etatach, jak i w osobach dla 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 
 
Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania doradczego w załączeni protokołu.  
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         Ad 15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od  24 czerwca 2015 r.  do  26 sierpnia 2015 r.  
                 W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 59  interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne  - 9 osób, 
                     - pozyskanie pracy – 14,   
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego – 6 osób, 
                     - inne sprawy z zakresu miastami.  oznakowanie ulic, wycinka drzew  itp. - 18 

                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
                 - spotkaniu w sprawie rewitalizacji miasta, 
                 - spotkaniu  w Urzecie Marszałkowskim w sprawie projektów „e oświata”, 
                 - spotkaniu  z konserwatorem zabytków,  
                 - spotkaniu w Starostwie Powiatowym – kilka spotkań,,  

                          - spotkaniu z przedstawicielami OSP Rawa Mazowiecka, 
                          - Prezesem Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
                          - spotkaniu z Miejska Rada Seniorów,  

   - kilka spotkań z przedsiębiorcami. 
 
   Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. 

 

           Ad  16. Interpelacje, zapytania. 

 

           Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił  treść pisma jakie skierował  
           do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  w sprawie skargi jaka została złożona przez Pana   
           Mariusza Mirowskiego  na działalność Burmistrza Miasta. 
 
          Radna Grażyna Dębska zabierając głos zapytała Burmistrza Miasta w sprawie; 
          - przetargu na Zarządcę Muzeum Ziemi Rawskiej, 
         - opasek na słupach ogłoszeniowych.  
 

           Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając, wyjaśniał w sprawie opasek na słupach  
           ogłoszeniowych. Opasa informacyjna jest na jednym słupie  usytuowanych przy Miejskim  
           Domu Kultury. W przetargu nie były uwzględnione – zaplanowane opaski. Obecnie trwają    
           rozmowy w tej sprawie. Koszt instalacji opasek na wszystkich słupach to kwota 6 000 zł. 
           W sprawie  przetargu na Zarządcę Muzeum Ziemi Rawskiej odpowiadała Jolanta Kosińska  

  Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, która poinformowała, że nie wpłynęła  
  żadna oferta w tej sprawie i został przedłużony okres składania ofert do 2 wrzesnia 2015 roku. 

 
          Radny Sławomir Stefaniak zabierał  głos  w tematach: 
          - uruchomienia programu w sprawie wykorzystania energii poprzez  „solary” 
          - dokonać poprawki w regulaminie „budżetu Obywatelskiego”, 
          - dokonać analizy i zapewnić swobodne poruszanie się  po mieście osób  niepełnosprawnych  
            ( zejściach z chodników na ulicę, schody do Urzędów i instytucji). 
         Jako Przewodniczący Komisji Komunalnej poinformował, że komisja pracuje na opracowaniem  
         analizy poprawy warunków dla mieszkańców miasta m.in. dla niepełnosprawnych.  
         Analiza zostanie przekazana Burmistrzowi Miasta. 
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          Radna Grażyna Dębska uzupełniając  wniosek  radnego Sławomira Stefania w sprawie             
          uruchomienia programu w sprawie wykorzystania energii poprzez  „solary” zgłosiła wniosek, 
          że należy  opracować program gospodarki niskoemisyjnej. 
 

           Przewodniczący Rady Miasta odnosząc się do wniosku radnego Sławomira Stefaniak w sprawie  
           dokonania poprawki w regulaminie „budżetu Obywatelskiego”, wyjaśniał, że jest to po raz  
           pierwszy uchwalany „budżet obywatelski” i na pewno będzie  znowelizowany o doświadczenia  
           tego roku. 
                  
          Radny Zbigniew Tuszyński zwrócił uwagę na zły stan  schodów przy Dworcu PKS, ( zejście  
          do parku). Stan tych schodów grozi niebezpieczeństwem dla użytkowników. 
    
 

          Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając, wyjaśniał, ze dworzec PKS jak i park  
          miejski wchodzą w skład planowanej rewitalizacji. Będą wówczas przebudowane.  
           Na pewno trzeba będzie do tego czasu zabezpieczyć tak aby nadawały się do użytku. 
 
          Radny Jacek Malczewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta zgłosił dwa tematy: 
          - zainstalowanie oznakowania na skrzyżowaniu  ulicy Żydomnickiej z ulicą Batorego, obecny  
          stan bez oznakowania grozi kolizją, 
          - stan boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 4 grozi niebezpieczeństwem dla młodzieży. 
 
 

          Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając, potwierdził, że należy oznakować  
           skrzyżowanie ulicy Żydomnickiej z ulicą Batorego, temat boiska „Orlik” jest o wiele  
           poważniejszy z uwagi na koszty. Temat jest do poważnego zastanowienia się. 
 
          Radny Stanisław Kabziński zwrócił uwagę  na usunięcie drzew przy ulicy Krakowskiej oraz      
          przy kaplicy w ulicy Reymonta. Ponadto apelował o poprawę nawierzchni  boiska na 9 Maja. 
 

          Radny Bartłomiej Kosiacki złożył pisemną interpelację na ręce Przewodniczącego Rady Miasta. 
          Interpelacja dotyczyła wyjaśnienia  w sprawie konieczności zwrotu dofinansowania ze środków  
          unijnych w kwocie 354 tys. zł wraz z odsetkami w kwocie ok. 20 tys. złotych , które to     
          dofinansowanie Urząd Miasta otrzymał w związku z inwestycja pn. „rewitalizacja  układu    
           infrastruktury drogowej i terenu zieleni w Rawie Mazowieckiej na osiedlu Zwolińskiego”. 
 
           Radna Barbara Grzywaczewska zgłosił wniosek o ukwiecenia kwietnika  przy ulicy Kościuszki. 
           Kwietnik jest pusty zaniedbany nie ukwiecony bardzo brzydko wygląda. 
  
          Jacek Wieteska Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o rozszerzenie planu  
          pracy o temat” Przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji  i rozliczeń inwestycji, których  
          przebieg kwestionuje  Urząd Marszałkowski. 
 
          Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał wniosek pod głosowanie. 
 
          W  głosowaniu wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
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          Radny Michał Glicner  zgłosił temat pomocy ze strony Zakładu Energetyki Cieplnej dla  
          Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Zwolińskiego w zakresie węzła ciepłej wody.  
          Ponadto apelował aby na miejskim basenie zatrudniać ratowników z Rawy Mazowieckiej. 
 

          Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając, stwierdzł, że obecnie nie ma możliwości  
          aby spóka ZGO zatrudniła ratownikow ponieważ nie popsiada stosownych uprawnień. 
 
 

          W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad VIII  Sesji  
 Rady Miasta VII kadencji. 
 Sesja trwała od godz. 1400  do   1730. 
             
 Sporządziła Alicja Lasota. 

 
        
  

Przewodniczący Rady  
          Miasta Rawa Mazowiecka 

        Zbigniew Sienkiewicz 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
  
  

  
  


