
   
                                                 P r o t o k o ł 
                        z obrad  XII Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 
                       Rawa Mazowiecka  w dniu  29 grudnia  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 XII  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  XI  Sesji Rady Miasta.  
4.  Sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulicy Reymonta   
      i ulicy Targowej. 
5.  Zmiana Statutu Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ   w Rawie Mazowieckiej.            
6.  Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym  formom  
     wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz   publicznym   niezaliczanym do  
     sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie  Miasta Rawa Mazowiecka, a także trybu i  
     zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania   i wykorzystywania. 
 7. Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji   podatkowych w  
      podatku od nieruchomości. 
 8. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
 9. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz  
     Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka    na rok  2016. 

 10.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
 11.  Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2015 roku nie wygasają  z upływem  
        roku budżetowego. 
12.   Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli  nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawek tej opłaty dla  nieruchomości położonych na 
terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

  13. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  14. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  
        na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 
  15.  Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla  realizacji Budżetu  
         Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 
  16.  Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok. 
  17.  Uchwalenie  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  2016- 2019 oraz  
          kwoty długu. 

18.  Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 
19.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres  
       od 1 lipca 2015 do 30 września  2015. 
20.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  



21.  Interpelacje, zapytania. 
22.  Zakończenie obrad.  
 
Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zwrócił się z prośbą do Rady Miasta  w sprawie wycofania pkt. 4  
porządku obrad  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, położonej przy ulicy 
Reymonta  i ulicy Targowej. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zwrócił się z prośbą do Rady Miasta  o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie – sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji  
Rady Miasta z realizacji planu pracy za  rok 2015 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2016. 

 
Innych wniosków nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał wniosek Burmistrza Miasta w sprawie  
wycofania pkt. 4  porządku obrad  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne, 
położonej przy ulicy Reymonta  i ulicy Targowej pod  głosowanie. 
 

   Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
  

Następie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał wniosek  o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu  w sprawie  sprawozdanie Rady Miasta oraz 
Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za  rok 2015 oraz przedłożenie planów pracy na 
rok 2016. 

 
   Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 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  XI  Sesji Rady Miasta.  
4.  Zmiana Statutu Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ   w Rawie Mazowieckiej.            
5.  Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym  formom  
     wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz   publicznym   niezaliczanym do  
     sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie  Miasta Rawa Mazowiecka, a także trybu i  
     zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania   i wykorzystywania. 
 6. Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji   podatkowych w  
      podatku od nieruchomości. 
 7. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
 8. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz  
     Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka    na rok  2016. 

    9. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
  10. Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2015 roku nie wygasają  z upływem  
        roku budżetowego. 
 11. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli  nieruchomości,   
       na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawek tej opłaty dla  nieruchomości położonych na      
      terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

  12. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
  13. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  
        na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 



  14.  Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla  realizacji Budżetu  
         Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 
  15.  Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok. 
  16.  Uchwalenie  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  2016- 2019 oraz  
          kwoty długu. 
  17.  Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 
  18.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres  

       od 1 lipca 2015 do 30 września  2015. 
19. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za  rok  
      2015 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2016. 
20.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
21.  Interpelacje, zapytania. 
22.  Zakończenie obrad.  
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    
 
Protokół  z  obrad XI Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie .  
Głosowało 15 radnych.   
 
Ad 4.  Zmiana Statutu Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ   w 
Rawie Mazowieckiej.             
 
Temat referował  Arkadiusz Rataj – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

         Powiedział m.in 
 
Dotychczasowe zapisy Statutu Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w 
Rawie Mazowieckiej, dotyczące zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w tym żłobku nie są 
zbieżne z postanowieniami uchwały Nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 
11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka Miejskiego z 
Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej  w brzmieniu uwzględniającym  jej 
nowelizację dokonaną uchwałą Nr VI/29/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 
2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze Żłobka 
Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej 
opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.  
Przedłożony pod obrady  Rady  projekt zmiany tego Statutu ma na celu zniesienie tej rozbieżności 
i doprowadzenie do jednolitości zapisów obu tych uchwał w zakresie opłat obowiązujących w tej 
jednostce. 
Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat trzech 
do nadania żłobkowi statutu i jego zmiany uprawniony jest organ, który żłobek utworzył, a w 
konkretnym przypadku jest to Rada Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
 Opinię Komisji  Oświaty  przedstawił Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała  przedłożoną zmianę uchwały w sprawie  Statutu Żłobka 
Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ   w Rawie Mazowieckiej  
Innych opinii nie było. 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi „TUPTUŚ   w Rawie 
Mazowieckiej.             



 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 5.  Zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym  
formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz   publicznym   
niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie  Miasta Rawa 
Mazowiecka, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania   i 
wykorzystywania. 
 
Temat referował  Arkadiusz Rataj – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 

         Powiedział min: 
Zmiana uchwały Nr XI/75/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, 
szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych, funkcjonującym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  ma za zadanie doprecyzować podstawę obliczenia 
dotacji przysługującej dla uczniów niepełnosprawnych w placówkach wymienionych w § 1, poprzez 
skonkretyzowanie jej wysokości oraz technicznego sposobu obliczania tej dotacji. 
Na podstawie zmienionych zapisów dotacja przyznana na ucznia niepełnosprawnego przyznawana 
będzie w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Rawa Mazowiecka.  
Zmiany dotyczą § 1 pkt 1, 2, 4, 6 i 7 oraz § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały.  
 
Opinię Komisji  Oświaty  przedstawił Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała  przedłożoną zmianę uchwały w sprawie  trybu udzielania i 
rozliczania dotacji przedszkolom, innym  formom wychowania przedszkolnego, szkołom i 
placówkom niepublicznym oraz   publicznym   niezaliczanym do sektora finansów publicznych, 
funkcjonującym na terenie  Miasta Rawa Mazowiecka, a także trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobierania   i wykorzystywania. 
  
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym  
formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz   publicznym   
niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie  Miasta Rawa 
Mazowiecka, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania   i wykorzystywania. 
             
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 6. Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji   
podatkowych w podatku od nieruchomości. 
 

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

 Projekt uchwały dotyczący zmiany  uchwały z sprawie przyjęcia wzorów informacji  
i deklaracji na podatek od nieruchomości w zakresie  wprowadzenia we wzorach w części B 
dotyczącej DANYCH składającego informację lub deklarację w poz.5.”rodzaj własności 



posiadania ” dodaje się  pozycję „posiadacz samoistny” i „współposiadacz samoistny”.  
Zmiana ta jest wymagana przez organ nadzoru  tj. Regionalną Izbę Obrachunkową. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę wzoru informacji i deklaracji podatkowych 
w podatku od nieruchomości. 
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji   
podatkowych w podatku od nieruchomości. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 7. Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
 

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

Projekt uchwały dotyczący zmiany  uchwały z sprawie  wprowadzenia i określenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej. Zmiana ta jest wymagana przez organ nadzoru  tj. Regionalną Izbę 
Obrachunkową. 
Zmiana uchwały polega na doprecyzowaniu zapisu w § 1 ust.2 dotychczas było zapisane:  
„§ 1.2.Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej, obowiązujące na terenie 
miasta Rawa Mazowiecka : 

           1/  przy sprzedaży : 
            a) artykułów spożywczych - 2 zł  za zajęcie 1 m 2 powierzchni, na której prowadzony jest  handel;   
            b) artykułów pozostałych - 2,50 zł za zajęcie 1 m 2 powierzchni, na której prowadzony jest handel;  
           2/  przy sprzedaży  z ręki, z kosza – 1 zł.” 

       a po obecnej  zmianie zapis będzie następujący: 
„§ 1.2.Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej, obowiązujące na terenie miasta 
Rawa Mazowiecka : 
  1) przy sprzedaży: 
  a) artykułów spożywczych - 2 zł  za każdy rozpoczęty  1 m 2  powierzchni zajętej na prowadzenie      
    handlu ,   
  b) artykułów pozostałych - 2,50 zł za  każdy rozpoczęty  1 m 2  powierzchni zajętej  na prowadzenie   
    handlu ,  
2) przy sprzedaży z ręki, z kosza, pojemnika, wiadra, wózka, itp  – 1 zł.  „ 
W § 2 w pkt 2 wykreśla się część zdania: 
było  

„2) Stowarzyszenie Kupców w Rawie Mazowieckiej ul. Mickiewicza 28- na 
targowisku miejskim położonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mickiewicza i pozostałych 
miejscach prowadzenia handlu, gdzie istnieje obowiązek uiszczania opłaty targowej. 
 
a powinno być 

„2) Stowarzyszenie Kupców w Rawie Mazowieckiej ul. Mickiewicza 28- na 
targowisku miejskim położonym w Rawie Mazowieckiej przy ul.  Mickiewicza i pozostałych 
miejscach prowadzenia handlu”. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 



Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę uchwały w sprawie określenia wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej. 
  
Innych opinii nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad  8. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 
oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka    na rok  2016. 
 
Temat referowała Maria Stanisławczyk – pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych.  
Powiedziała m.in.  
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracją 
społeczną osób uzależnionych od alkoholu oraz  działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 
należy do zadań własnych gminy. 
Realizacja zadań w tym zakresie, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. 
Załączony do projektu uchwały Program zawiera w swojej treści wszystkie zadania przypisane 
gminie do realizacji przepisem art.41 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o 
przeciwdziałaniu narkomanii. 
W wyroku sygn. akt  IIGSK 1614/12  z dnia 9 stycznia 2014r. Naczelny Sąd Administracyjny  
w Warszawie uznał, iż nie ma przeciwwskazań prawnych do uchwalenia jednego programu  
obejmującego obie te materie tj. przeciwdziałanie obydwu rodzajom tych uzależnień. 
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę  
Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Opinię Komisji  Oświaty  przedstawił Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała  przedłożony program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka   na rok  2016. 
  
Opinię Komisji  Prawa i Porządku Publicznego  przedstawiła Barbara Grzywaczewska  – 
przewodniczący komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała  przedłożony program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka  na rok  2016. 
  

                  Przewodniczący  Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych 
oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  na rok  2016. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.   
 

   Ad  9. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2015 rok. 
 



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

Przedłożony projekt zmiany budżetu Miasta na 2015 rok obejmuje: 

Zmiany w planie dochodów: 

1/ Dział 700 - zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł wysokość planowanych dochodów ze 
sprzedaży składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta. 

2/ Dział 758- Różne rozliczenia 

– w par 0920 o kwotę 45.000 zł  zmniejsza się wysokość planowanych dochodów z odsetek na 
rachunkach bankowym miasta Rawa Mazowiecka. Z uwagi na występujące w trakcie roku potrzeby 
w zakresie bieżącego finansowania zadań własnych nie pozostawały wolne środki, które mogłyby 
generować dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na  rachunkach bankowych, 

- w paragrafie 2920 zmniejsza się o kwotę 189.791 zł wysokość otrzymanej z budżetu państwa 
subwencji oświatowej , stosownie do przesłanej przez Ministerstwo Finansów informacji o 
ostatecznej wysokości  kwoty subwencji dla naszego miasta.  

3/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 

- w § 0690 – zmniejsza się o kwotę 150.000 zł zmniejsza się wysokość planowanych dochodów z 
opłat za opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim. 

Zmiany w planie wydatków: 

1/ Dział 600 – Transport, rozdział 60016 – zmniejsza się o kwotę 1.200.000 zł wysokość 
planowanych wydatków na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Mszczonowskiej od 
torowiska kolejki wąskotorowej do granic miasta Rawa Mazowiecka oraz przebudowy ul. Białej. 
Zadanie to zostało zakończone i rozliczone z wykonawcami. 
2/  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne; 
- rozdział 75021 – rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 120.000 zł  planowaną w budżecie na 
wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W trakcie bieżącego roku nie wystąpiły żadne 
zdarzenia losowe ( huragany, ulewy, pożary  lub inne rodzaje klęski żywiołowej), które wymagałyby 
zaangażowania środków z tej rezerwy. 
3/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego 
- rozdział 75704 -  zmniejsza się o kwotę 84.000 zł planowane wydatki zabezpieczone w budżecie na 
obsługę poręczenia udzielonego przez Miasto Rawa  Mazowiecka na rzecz Banku Gospodarstwa 
Krajowego spółce miejskiej Rawskie TBS. Spółka terminowo reguluje należne raty spłaty kredytu, 
który zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę pierwszego budynku wielorodzinnego 
przy ul. Słowackiego. 
 
 
4/Dział 758 – Różne rozliczenia; 
– rozdział 75814 -  zmniejsza się o kwotę 75.000 zł wysokość planowanych środków na 
zwrot subwencji oświatowej po kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej z Łodzi. Kontrola 
dotyczyła naliczania subwencji oświatowej na uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością. W 
wyniku złożonych odwołań od decyzji Urzędu Skarbowego zmniejszono wysokość należnej 
do zwrotu  subwencji  oświatowej za lata 2010-2013 o kwotę jw. 
- zwiększa się o kwotę 15.821 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 



5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 
- rozdział 80101 - zwiększenie o 136.388 zł wydatków bieżących w Szkole Podstawowej   
Nr 2 na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz pozostałych 
wydatków  bieżących – odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie 
wydatków w tej placówce wynika z faktu korzystania z urlopów zdrowotnych 2 nauczycieli 
tej szkoły, dodatkowym etatem nauczyciela zajęć wychowania fizycznego w związku na 
większą liczbę grup na tych zajęciach oraz potrzebą nauczania indywidualnego.  
- rozdział 80195 - zmniejsza się o kwotę 7.000 zł wysokość planowanej dotacji z budżetu 
miasta dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.  
6/Dział 852, rozdział 85295 - zmniejsza się o kwotę 11.000 zł wysokość planowanej dotacji z 
budżetu miasta dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.  
7/Dział 853, rozdział 85305 – zmniejsza się o kwotę 210.000 zł wysokość planowanych 
wydatków własnych budżetu miasta na utrzymanie żłobka miejskiego. W trakcie roku 
budżetowego Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało na dofinansowanie działalności bieżącej 
żłobka dotację celową w kwocie 289.493 zł  z budżetu państwa, w ramach rządowego 
programu MALUCH. 
8/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- rozdział 92195 – zmniejsza się o kwotę 30.000 zł planowane wydatki związane z dotacjami 
na  realizację zadań własnych związanych z ochroną zabytków. 
W projekcie niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w wysokości planowanych kwot na 
udzielenie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych należy również 
zmienić brzmienie załącznika, w których są zapisywane kwoty dotacji na poszczególne działy 
klasyfikacji budżetowej.   

 
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 10. Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2015 roku nie wygasają  z  
   upływem  roku budżetowego. 
 

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

W budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok planowane było do wykonania zadania 
wybrane w ramach budżetu obywatelskiego tj: Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 
dla osób niepełnosprawnych. 
 W związku ze zmianą lokalizacji siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, do której 
doszło w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych, wykonanie tego zadania w 
roku 2015 nie jest możliwe.  
W drodze ustawy o zamówieniach publicznych wyłoniono wykonawcę tego zadania, zgodnie 
z umową jest to kwota 48.164,34 zł. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest przekazanie 
środków planowanych na to zadanie do wydatków nie wygasających, z realizacją do końca 
maja 2016 r.  
 



Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
    Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetu    
    Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2015 roku nie wygasają  z  upływem  roku budżetowego. 

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

   w sprawie wykazu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2015 roku nie wygasają 
   z upływem  roku budżetowego. 

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

  Ad 11. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od    
  właścicieli   nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawek tej  
  opłaty dla  nieruchomości położonych na  terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 
Powiedziała m.in. 
Podjęcie nowej uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla 
nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka jest konieczne z uwagi na zmianę  
z dniem 1 lutego 2015r. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. Podwyższenie stawek opłat dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 
dotychczasowej z 6zł na stawkę 7,50zł za odpady segregowane i ze stawki 8zł na 14zł za odpady 
zmieszane podyktowane jest wzrostem kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów i ich 
składowaniem na składowisku odpadów. Bezpośredni wpływ na wysokości stawek opłat ma tzw. 
opłata marszałkowska, ustalana przez Ministerstwo Środowiska.  
Nowe przepisy ustawy zobowiązują również gminy do ustalenia rocznej opłaty ryczałtowej dla 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. W związku z 
powyższym przedmiotowa uchwała wprowadza zapisy dotyczące trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych nieruchomości.  
Mając na uwadze powyższe należy podjąć uchwałę zgodną z przepisami znowelizowanej ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 
W dyskusji głos zabierali: 
 
Radny Leszek Jarosiński zgłosił wniosek aby za odpady segregowane podwyższyć stawkę z 8 zł  
do 12 zł. Uzasadniając stwierdził, że stawka  14 zł wydaje  się zbyt wysoka, szczególnie w 
kontekście mieszkańców bloków wielorodzinnych gdzie segregacja śmieci  z natury rzeczy jest 
utrudniona. Zaproponowana stawka 12 zł pozwoli w dalszym ciągu na zachęcenie mieszkańców do 
segregowania odpadów. Biorąc pod uwagę  również, że stawka za śmieci  niesegregowane dotyczyć 
ma docelowo ok. 10% mieszkańców Rawy obniżenie  jej do poziomu 12 zł nie spowoduje również 
znaczącego skutku finansowego dla miasta. 

 
Radny Sławomir Stefaniak zwrócił się z pytaniem jak, proponowane  stawki wpłyną na 
kondycje finansową  Spółki – Zakład Gospodarki Odpadami. 
 
Wiceburmistrz Marek Pastusiak odpowiadając , wyjaśniał, że opłaty za odpady pobiera Miasto,    



Pobierane opłaty bezpośrednio nie wpływając na kondycje Spółki. Cena za pobierane opłaty 
wynika z przetargu. Miasto reguluje koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. 
 
Radny Piotr Irla zabierając głos zgłosił wniosek aby nie podwyższać opłaty za  odbiór odpadów i 
pozostawić na poziomie dotychczasowym, 6 zł za odbiór odpadów segregowanych  i 8 zł za  
odbiór odpadów nie segregowanych. 
 
Radna Grażyna Dębska zgłosiła wniosek aby stawkę za odbiór odpadów segregowanych 
pozostawić na poziomie dotychczasowym - 6 zł za, natomiast   i 10 zł za  odbiór odpadów nie 
segregowanych. 
 
Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos zwrócił uwagę na fakt, że na rynku śmieciowym 
stworzył się monopol. Firmy odbierające odpady dyktują na rynku warunki. Koszt odbioru śmieci 
nie przekłada się na koszt paliwa. 
 
Radny Bartłomiej Kosiacki zabierając głos, stwierdził, że obowiązująca  ustawa śmieciowa 
bardzo 
ogranicza działalność samorządu w tym zakresie. Miasto nie może zarabiać ani też ponosić 
kosztów związanych ze zbiórką odpadów. Bilans musi wynosić zero. 
 
 Radny Michał Glicner podzielił zdanie radnego Stefaniaka.  
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zabierając głos dodał, że temat stawek za odbiór odpadów to 
temat drażliwy. Zaproponowane wysokości stawek wynikają z rozstrzygniętego przetargu i są 
dokładnie skalkulowane. 
 
Głosowanie wniosków : 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał pod głosowanie kolejno 
zgłoszone wnioski: 
- wniosek radnego Piotra Irli  aby nie podwyższać opłaty za  odbiór odpadów i pozostawić na 
poziomie dotychczasowym, 6 zł za odbiór odpadów segregowanych  i 8 zł za  odbiór odpadów nie 
segregowanych w głosowaniu został odrzucony, głosowało 15 radnych, za – 3, przeciw – 12. 
 
-wniosek radnej Grażyny Dębskiej aby stawkę za odbiór odpadów segregowanych pozostawić 
na poziomie dotychczasowym - 6 zł za, natomiast   i 10 zł za odbiór odpadów nie segregowanych 
w głosowaniu został odrzucony, głosowało 15 radnych, za – 5, przeciw – 8, wstrzymujących – 2. 
 
- wniosek radnego Leszka Jarosińskiego aby stawka za odbiór odpadów niesegregowanych 
wynosiła 12 zł w głosowaniu został przyjęty, głosowało 15 radnych, za – 9, wstrzymujących – 6. 
 
 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
   Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie  wyboru  metody ustalania 
   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli  nieruchomości,  na których    
   zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawek tej opłaty dla  nieruchomości położonych na  terenie  
   Miasta Rawa Mazowiecka. 
 

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

  w sprawie  wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  



  właścicieli  nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalania stawek tej opłaty  
  dla  nieruchomości położonych na  terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością   głosów. Głosowało 15radnych, za – 9, 
przeciw – 2, wstrzymujących 4.  
 

  Ad   12. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  
  komunalnymi. 
 

 Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 
Powiedziała m.in. 
W ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach postanowiono, 
że Rada Miasta uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej 
wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
Uchwała określa zmieniony wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obejmujący wymagania ustawowe.  
Nowy wzór deklaracji daje możliwość składania deklaracji nie tylko właścicielom nieruchomości 
zamieszkałych jak i również właścicielom nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, 
lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku.  
Dodatkowo wprowadzono możliwość określenia terminu powstania zmian, które są podstawa 
korekty deklaracji. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
   Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o  
   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
  

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
   w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15radnych.   
 
Ad 13. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 
Powiedziała m.in. 
Podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Rawa Mazowiecka jest konieczne z 
uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015r. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały zaistniała konieczność 
doprecyzowania sposobu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 



właścicieli nieruchomości, tzn. wskazania czy opłata ma być uiszczana z dołu czy z góry oraz 
określenia terminu uiszczania opłaty.  
  

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Sławomir Stefaniak  - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi na  terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
   w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami  komunalnymi na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15radnych.   
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  ogłosił 30 minut przerwy. 
 
Ad 14.  Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych dla  realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
        Temat referował Zbigniew Karpiński – Doradca Burmistrza Miasta.  
        Powiedział m.in. 

   
Istnieje dalsza potrzeba i chęć ze strony Burmistrza Miasta wyznaczenia  i realizacji części 
budżetu miasta w formie budżetu partycypacyjnego, konieczna stała się modyfikacja uchwały 
Rady Miasta nr VI/28/15 z 22 kwietnia 2015r., w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 
konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka.  
Konieczna jest modyfikacja załączników nr 2 – wzór zgłoszenia projektu, nr 3 – lista poparcia dla 
projektu i nr 4 – karta do głosowania z uwagi na, ze załączniki te zostały przygotowane konkretnie 
pod realizację Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Logiczne jest przygotowanie bardziej 
uniwersalnych załączników, które mogłyby służyć przez kilka lat bez potrzeby ich zmian. 
W trakcie realizacji Budżetu Obywatelskiego 2015 wpłynęło  kilkanaście uwag i wniosków co do 
formy realizacji budżetu partycypacyjnego stąd propozycje zmian w załączniku nr  1 do uchwały- 
regulaminie określającym zasady i tryb przeprowadzeni a konsultacji społecznych dla realizacji 
Budżetu Obywatelskiego. 
 
Radny Piotr Irla zgłosił wniosek aby w paragrafie 5 ust. 3 nie zmieniać dotychczasowego 
zapisu – głosowanie odbywa się w Urzędzie Miasta. Organizowanie dodatkowych punktów 
głosowania wiąże się z dodatkowymi obowiązkami organizacyjnymi jak i dodatkowymi 
kosztami. 
 
Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos stwierdził, że intencją wnioskodawcy było 
zorganizowanie dodatkowych punktów głosowania w szkole aby zmotywować  młodzież do 
brania udziału w realizacji budżetu obywatelskiego. 
Radny Rafał Miszczak zabierając głos zgłosił wniosek aby był jeden punkt głosowania w 
Urzędzie Miasta. Organizowanie punktów głosowania w szkołach obniża rangę założonego celu. 
 



Ten sam wniosek -  jeden punkt głosowania w Urzędzie Miasta-  zgłosili radni: Grażyna Dębska, 
Michał Glicner oraz  Stanisław Kabziński. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski apelował aby eksperymentalnie w tym  
roku utworzyć dodatkowe punkty głosowania. Należy sprawdzić czy ten pomysł się sprawdzi. 
Budżet obywatelski uchwalamy po raz drugi, brak informacji czy dodatkowe punkty wpłyną 
na frekwencję głosowania i ilości zgłoszonych projektów. Należy to sprawdzić. 
 
Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz zabierając głos stwierdził, ze 
utworzenie jednego punktu głosowania w Urzedzie Miasta ogranicza możliwość brania 
udziału wielu mieszkańcom z uwagi na ograniczenie czasowe, Urząd Miasta pracuje w 
godzinach 8:00 do 16:00, w środy 8:00 do 17:00, natomiast w piątki 8:00 do 15:00. 
Jest to ograniczenie dla mieszkańców którzy pracują poza granicami miasta.  
 
Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz poddał pod głosowanie wniosek 
radnego Piotra Irly  aby w paragrafie 5 ust. 3 nie zmieniać dotychczasowego zapisu – 
głosowanie odbywa się w Urzędzie Miasta. Nie tworzyć dodatkowych punktów głosowania. 
Wniosek w głosowaniu został przyjęty, głosowało 15 radnych, za – 10, wstrzymujących – 1, 
przeciw – 4. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych dla  realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15radnych.   
 
Ad 15.  Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok. 
 

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

     Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2016 zakłada prognozowane dochody ogółem  w kwocie  
     60.366.200 zł w tym dochody bieżące w wysokości 58.974.570 zł,  i dochody majątkowe w kwocie  
     1.391.630 zł.  
     Planowane wydatki budżetu w 2016 roku to kwota 59.067.700 zł,  z tego wydatki bieżące  
     53.929.200 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne  w wysokości 5.138.500 zł.  
 

 W budżecie  na 2016 rok prognozuje  się nadwyżkę w wysokości  1.298.500 zł,  która zostanie     
  przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 
  Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości  451.500 zł, na które składają się  planowane  
 do zaciągnięcia kredyty. Przychody z planowanych kredytów zostaną przeznaczone na spłatę      
 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
  Projekt budżetu miasta na 2016 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w  
  ustawie o finansach publicznych. Została zachowana równowaga  budżetu oraz zasada, według  
  której wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych  
  na dany rok budżetowy. 
  W projekcie budżetu Miasta prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami  
  bieżącymi w wysokości 5.045.370 zł. 
  W zakresie prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok  2016 i lata następne  przyjęto 



  w latach 2017-2019  w porównaniu z  rokiem poprzednim dynamikę dochodów  bieżących budżetu   
  na poziomie 102 % w stosunku do roku bazowego. Prognozowany wzrost  dochodów dotyczy     
  zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości, wzrost  dochodów z subwencji oświatowej,  
  wzrost dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa oraz wzrost  dochodów z PIT  
  (ok.900.000 zł rok do roku). 
  Od roku 2020  przyjęto prognozowane dochody bieżące  na stałym poziomie tj. w wysokości  
  63.500.000 zł. Prognozowane dochody majątkowe od roku 2017 są  to dochody planowane do  
  uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych na stałym poziomie 500.000 zł. 
  
Pani Skarbnik  przedstawiła  również proponowaną autopoprawkę do przedłożonego 
projektu budżetu miasta na 2016 rok. 

  
Autopoprawka dotyczyła: 
 1/ W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – przedszkola zwiększa się z kwoty 
24.000 zł do kwoty 40.000 zł planowane wydatki na opracowanie dokumentacji rozbudowy 
przedszkola. 
 
2/ W dziale 852- Pomoc społeczna -  zwiększa się z kwoty 100.000 zł do kwoty 135.000 zł 
wysokość planowanych wydatków na adaptację  pomieszczeń dla MOPS. Zwiększenie 
planowanych wydatków wynika ze zwiększonego zakresu robót koniecznych do wykonania 
na tym obiekcie. 
 
3/ W dziale 900 – Gospodarka komunalna zwiększa się wydatki na następujące pozycje: 
- Opracowanie Studium komunikacyjnego z analizą ruchu, pn.: „Budowa modelu ruchu 
drogowego oraz wykonanie analiz i prognoz ruchu w Rawie Mazowieckiej”   
Plan – 30 000 zł 
W związku z tym, iż oprócz zadań określonych w umowie na opracowanie przedmiotowego Studium, 
podpisanej we wrześniu 2015r. zaszła potrzeba wykonania dodatkowych badań natężenia ruchu w 
wybrany dzień targowy, a także ze względu na konieczność gromadzenia przez pracowników  
Urzędu Miasta dużych ilości danych statystycznych demograficznych, komunikacyjnych, gospodarczych 
niezbędnych do wykonania tego zadania, konieczne jest przesunięcie terminu jego zakończenia na 
31 stycznia 2016r. W roku 2015, zgodnie z harmonogramem, dokonane zostaną płatności za  
wykonanie badań natężenia ruchu i opracowanie modelów teoretycznych i rzeczywistych oraz za 
prezentację wyników. Planowana na 2016r. kwota przeznaczona zostanie na realizację pozostałych 
elementów umowy.  
- Opracowanie koncepcji pokonkursowej p.n. „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz 
obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej” 
Plan – 75 000 zł 
W związku z koniecznością przesunięcia terminu zakończenia opracowania Studium 
komunikacyjnego i analizy ruchu – opracowania niezbędnego (kluczowego) dla określenia kształtu 
obszaru staromiejskiego będącego przedmiotem koncepcji – zachodzi konieczność przesunięcia 
terminu zakończenia opracowania tego zadania na 29 lutego 2016r. Zgodnie z harmonogramem w 
roku 2015 zrealizowana została pierwsza transza wynagrodzenia w wysokości 33% wartości 
wynagrodzenia. Pozostałe 67 % wypłacone będzie po realizacji całego zadania, konsultacjach 
społecznych i przedstawieniu koncepcji Radzie Miasta.   
 
4/ W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadza się zadanie: 
Budowa monumentu upamiętniającego cmentarz żydowski przy ul. Kazimierza Wielkiego 
Plan – 28 000 zł 
Zgodnie z postanowieniem ugody zawartej  pomiędzy Gminą Miastem Rawa Mazowiecka, a 
Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Miasto zobowiązało się do upamiętnienia 



istnienia cmentarza żydowskiego w Rawie Mazowieckiej. W  tym celu wykonano kilka koncepcji 
pomnika/monumentu i przekazano do wyboru Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – 
aktualnemu właścicielowi cmentarza. FODZ wybrała jedną z koncepcji monumentu , a lokalizację 
ustalono z przedstawicielem Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy - Biuro Naczelnego Rabina Polski. 
Po tych ustaleniach wykonano projekt budowlany monumentu i zwrócono się do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o wydanie zgody na prowadzenie robót budowlanych na terenie zabytku 
jakim jest cmentarz żydowski. Konserwator odmówił udzielenia pozwolenia argumentując,  
że najbardziej odpowiednim miejscem na lokalizacje monumentu byłoby historyczne wejście na 
cmentarz. Sugestia konserwatora została przekazana i zaakceptowana przez FODZ. Obecnie 
zmieniany jest projekt budowlany. W związku z powyższymi okolicznościami i zbliżającym się 
sezonem zimowym realizacje pomnika planuje się na I połowę 2016 r. 
 
Ponadto zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wysokość planowanych wydatków na odsetki od 
kredytów i pożyczek, a przenosi się tą kwotę do rezerwy ogólnej budżetu, która wynosi po 
zmianie 298.865 zł. 
 
Zmniejsza się z kwoty 1.880.000 zł do kwoty 1.750.000 zł wysokość planowanych rozchodów z 
tytułu spłaty kredytów i pożyczek w związku ze zwiększoną spłatą kredytów dokonaną w 2015 roku. 
 
Zwiększa się z kwoty 397.500 zł do kwoty 451.500 zł wysokość planowanych przychodów z 
kredytów i pożyczek. Zmiana wynika ze zwiększenia wydatków inwestycyjnych opisanych w 
pozycjach 1-4 powyżej. 
 

                     W dyskusji głos zabierali: 
 
                      Radny Zbigniew Tuszyński przedstawił  stanowisko Klubu Radnych „Gospodarność” oraz  
                      Klubu Radnych „Skuteczność”. 
                     Na podstawie § 80 ust. 2 Uchwały nr VII/64/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 maja  
                     2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Rawa Mazowiecka  Klub Radnych Gospodarność oraz  
                     Klub Radnych Skuteczność przedkładają wspólne stanowisko na temat projektu budżetu Miasta  
                     Rawa Mazowiecka na rok 2016. 

 
Budżet w swej treści przewiduje dochody w wysokości 60 366 200 zł, z czego dochody bieżące 
planowane są w kwocie 58 974 570 zł, natomiast dochody majątkowe 1 391 630 zł. 
Budżet miasta zakłada wydatki w wysokości 59 067 700 zł, z czego wydatki bieżące planowane  
są w kwocie 53 964 200 zł, przy wydatkach majątkowych w wysokości  5 103 500 zł. 
 
Biorąc pod uwagę regułę, że podstawowym czynnikiem rozwoju lokalnego są działania 
inwestycyjne i poziom wydatków inwestycyjnych, które w tym budżecie zaplanowane zostały 
na poziomie niespełna 8,6% wydatków ogółem, należy stwierdzić, że jest to poziom 
niewystarczający - prawie dwa razy mniejsze nakłady niż w mijającym roku. 

 
Z satysfakcją przyjmujemy, że przedłożony budżet nie wprowadza rewolucyjnych zmian w 
dotychczasowej polityce rozwoju miasta. Zawiera on w swej treści najistotniejsze przedsięwzięcia 
inwestycyjne, a wśród nich: kontynuacja budowy ścieżki rowerowej, przebudowa przedszkola nr 
1, działania związane z budową Centrum Aktywizacji Rodziny oraz  rewitalizacją centrum miasta 
Rawa Mazowiecka. Są to sztandarowe inwestycje, które powinny być konsekwentnie realizowane. 
Uznania wymaga także uwzględnienie w budżecie wkładu finansowego do inwestycji 
realizowanej przez powiat rawski obejmującej budowę przedłużenia ul. Opoczyńskiej wraz 
z przepustem na rzece Rylce.  



Niepokoi nas jednak fakt, że ze zgłoszonych przez nas propozycji do budżetu na 2016 r. 
uwzględniono tylko budowę drogi dojazdowej na osiedlu Skierniewicka, i to wyłącznie w zakresie 
dokumentacji. Wprowadzono do budżetu mniej znaczące inwestycje drogowe pomijając zupełnie 
te istotne dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej. 
Niepokoi nas także zbyt mała kwota zabezpieczona w budżecie roku 2016 na nabycie nieruchomości 
w zasoby komunalne miasta – 200 tys. zł to jest za mało aby skutecznie realizować plan budowy 
budynków socjalnych. 
 
Radny Jacek Malczewski przedstawił  propozycję grupy radnych w zakresie zmiany w planie 
wydatków: 
1. zmniejszenie kwoty przewidzianej w rozdziale 70021 „Zarządzanie nieruchomościami  gminy” 
o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem tych środków na : 
 -  kwotę 20.000  zł przeznaczyć na opracowanie projektu odwodnienia ulic Reymonta/Południowa, 
 -  kwotę 20.000 zł  przeznaczyć na zakup nowych urządzeń na miejskie place zabaw, 
 -  kwotę 15.000 zł przeznaczyć na partycypację gminy w kosztach wykonania chodnika przy  
    ulicy Księże Domki.  
 Uzasadniając powiedział: 
 Kwota przeznaczona na zarządzanie  nieruchomościami gminy jest znacząco zawyżona, a zadanie 
to można bez uszczerbku dla jego jakości i prawidłowości wykonać znacznie taniej. 
Zaoszczędzone w ten sposób środki można wówczas przeznaczyć na rozwiązanie istotnych 
problemów występujących w mieście, takich jak wskazane przygotowanie projektu odwodnienia 
przy zbiegu ulic, zakup nowych urządzeń na miejskie  place zabaw ( stan tych urządzeń jest bardzo 
zły), ponadto gmina może partycypować w kosztach wykonania chodnika przy ulicy Księże Domki.  
 
 Radny Zbigniew Tuszyński przedstawił  wniosek Komisji Prawa  i Porządku Publicznego 
 w zakresie: 
 - opracowanie dokumentacji na wykonanie ulicy Polnej ( od ul. Przemysłowej do ulicy Konstytucji),         
   zmniejszając koszty na zadnie – budowa ulicy Tuwima z 600.000 zł na 550.000 zł.  
- poszerzenie ulicy Jana Sobieskiego – środki na  to zadanie to zdjęcie  planowanej na 2016 rok    
  dokumentacji na przebudowę ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego – kwota 40.000 zł. 
 
Więcej wniosków nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  poddał kolejno wnioski pod 
głosowanie. 
 
Wniosek grupy radnych, który przedstawił radny Jacek Malczewski w głosowaniu został 
przyjęty. Głosowało 15 radnych, za – 9 , wstrzymujących – 6. 
 
Wniosek Komisji Prawa  i Porządku Publicznego, który przedstawił radny Zbigniew Tuszyński 
 w głosowaniu został  odrzucony. Głosowało 15 radnych, za – 6 , wstrzymujących – 1, przeciw - 8. 
 

                     Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały III/373/2015 
                  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2015  roku  
                  w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2016 rok. 

         
                     Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały III/374/2015 

                  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2015  roku  
                  w sprawie  opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu  budżetowego Miasta  
                  Rawa Mazowiecka. 

 



                      Opinię Komisji kolejno przedstawiali:  
 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
    Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany  budżet na 2015 rok. 

                      Budżet jest prawidłowo skonstruowany i zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 
                      Głosowało 5 radnych, za – 4, wstrzymujący – 1. 
 

    Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego  przedstawiła Barbara Grzywaczewska –  
    przewodnicząca Komisji.  
    Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany  budżet na 2015 rok. 

                      Głosowało 4 radnych, za – 2 , wstrzymujący – 2. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.   
    Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany  budżet na 2015 rok. 
    W głosowaniu jednogłośnie. Głosowało 4 radnych. 
 

Opinię Komisji  Oświaty  przedstawił  Leszek Jarosiński– przewodniczący komisji. 
    Komisja nie wydała opinii. Nie było głosowana na posiedzeniu komisji. 

 
                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  

 w sprawie   budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością   głosów. Głosowało 15radnych, za – 11, 
wstrzymujących 4.  
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zabierając głos podziękował Radzie za uchwalenie budżetu na 
2016 rok. Zapewnił Radę ,że będzie czynił starania o realizacji zaplanowanych inwestycji . 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  ogłosił  20 minut przerwy. 

 
 
 
 

Ad 16.  Uchwalenie  Wieloletniej Prognozy finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  
2016- 2019 oraz kwoty długu. 

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

     Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2016 zakłada prognozowane dochody ogółem  w kwocie  
     60.366.200 zł w tym dochody bieżące w wysokości 58.974.570 zł,  i dochody majątkowe  
     w kwocie  1.391.630 zł.  
      Planowane wydatki budżetu w 2016 roku to kwota 59.067.700 zł,  z tego wydatki bieżące  
      53.929.200 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne  w wysokości 5.138.500 zł.  

 W budżecie  na 2016 rok prognozuje  się nadwyżkę w wysokości  1.298.500 zł,  która zostanie     
  przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 
  Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości  451.500 zł, na które składają się  planowane  
 do zaciągnięcia kredyty. Przychody z planowanych kredytów zostaną przeznaczone na spłatę      
 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 



  Projekt budżetu miasta na 2016 rok został przygotowany zgodnie z przepisami zawartymi w  
  ustawie o finansach publicznych. Została zachowana równowaga  budżetu oraz zasada, według  
  której wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych  
  na dany rok budżetowy. 
  W projekcie budżetu Miasta prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami  
  bieżącymi w wysokości 5.045.370 zł. 
  W zakresie prognozowanych dochodów budżetu miasta na rok  2016 i lata następne  przyjęto 
  w latach 2017-2019  w porównaniu z  rokiem poprzednim dynamikę dochodów  bieżących budżetu   
  na poziomie 102 % w stosunku do roku bazowego. Prognozowany wzrost  dochodów dotyczy     
  zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości, wzrost  dochodów z subwencji oświatowej,  
  wzrost dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa oraz wzrost  dochodów z PIT  
  (ok.900.000 zł rok do roku). 
  Od roku 2020  przyjęto prognozowane dochody bieżące  na stałym poziomie tj. w wysokości  
  63.500.000 zł. Prognozowane dochody majątkowe od roku 2017 są  to dochody planowane do  
  uzyskania ze sprzedaży składników majątkowych na stałym poziomie 500.000 zł. 
  W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach  2017 – 2019  wydatki  bieżące  
   zostały zaplanowane w kwotach o 500.000 zł wyższej w stosunku do roku  poprzedniego.   
  Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana kwota na  2016 rok  
  i lata następne jest niezbędne w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki  dochodów   
  bieżących minus  wydatki bieżące. Nadwyżka ta ma duże znaczenie  dla  spełnienia warunków  
  koniecznych przy ocenie możliwości spłaty kwoty długu określonej w  art.243 ustawy o finansach  
  publicznych. 
  W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki  w związku  
  z poręczeniem przez miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu  inwestycyjnego w    
  Banku  Gospodarstwa Krajowego. 
  Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obowiązuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne:  
  w latach 2016-2024 to  kwoty od 85.200 zł do 97.600 zł , a od 2025 do 2037  stanowić  będą     
  obciążenie od 99.210 zł do 122.500 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73.237,44 zł.  
  Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu       
  miasta) po roku  2016  kształtują  się w wartościach  od 4,3 miliona w 2017 roku, 4,6 miliona w    
  2018 roku, w wysokości 5,3 miliona w 2019 roku i podobnie w latach następnych prognozy. 

Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada od 2016 roku dodatni wynik budżetu  tj. nadwyżkę     
budżetową oraz nadwyżkę operacyjną. Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na prognozowanym w 
WPF poziomie pozwoli na spełnienie wymogów ustawowych zawartych w art. 243 ustawy o 
finansach publicznych.  
Realizacja wielkości zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej gwarantuj utrzymanie 
stabilności i płynności finansowej  oraz przestrzeganie prawa określonego w ustawie o finansach 
publicznych.  
W każdym roku prognozy poczynając od 2016 roku nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona 
na spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto. 

W zakresie prognozowanych  przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2016 roku 
planuje się w przychodach kredyt w kwocie 451.500  zł, a od 2017 roku nie planuje się 
zaciągać nowych kredytów  i pożyczek.  
 Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu  na koniec 2016 roku to wysokość 
28.087.207,55 złotych.  
Od 2017 roku ulega znacznemu zmniejszeniu, w związku z planowanymi spłatami rat kredytów 
pożyczek w poszczególnych latach , a w roku 2029 osiąga wartość zero. 
Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono w budżecie Miasta środki w 
wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane kwoty spłat odsetek obowiązujące w aktualnych 
umowach kredytowych i pożyczkach oraz zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i 
pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. 



Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość wydatków przeznaczonych na 
obsługę odsetek: w 2016 roku kwota 950.000 zł, w  latach 2017-2019 roku to również  kwota 
950.000 zł, w 2020  roku kwota 850.000 zł, w następnym roku  kwota 750.000 zł, w latach 
2022 – 2024  kwota 700.000 zł., w roku 2021 w wysokości 750.000 zł, w latach 2022-2024 w 
wysokości  700.000 zł rocznie, w 2025 to 500.000 zł, a w następnych latach znacznie maleje. 
W okresie obowiązywania niniejszej prognozy od roku 2014 miasto Rawa Mazowiecka 
zachowuje warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty długu określonego  
w art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.  

  
 Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie projekt uchwały dotyczący uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na lata  2016- 2019 oraz kwoty długu. 

                      
Innych wniosków nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały III/375/2015 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia  21 grudnia  2015 roku  
w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta  
Rawa Mazowiecka. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  
                  2013-2040. 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  
 
 Ad 17.  Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 
 

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

Stosownie do  art. 219 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta ustala stawki dotacji 
przedmiotowych na dany rok budżetowy dla zakładów budżetowych. W przypadku naszego Miasta 
dotacje przedmiotowe są udzielane z budżetu  dla Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów 
utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym do lustra wody, dotacja 
przedmiotowa do kosztów utrzymania 1 m 2  hali sportowej OSiR działającej przy ul. Tatar, 
wykorzystywanej głównie na zajęcia sportowe i rekreacyjne dzieci i młodzieży oraz dotacja do 
kosztów utrzymania stadionu miejskiego wraz z terenem przyległym.  
W budżecie miasta na 2016 rok jest zaplanowana dotacja na cele określone powyżej w kwocie łącznej 
720.000 zł, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tej placówki w br. 
 Proponuje  się stawki dotacji przedmiotowych w 2016 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji  
 im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej zwanego dalej „Ośrodkiem” obejmujących  
dopłaty w  wysokości: 
1 )  do 222,66  zł. miesięcznie do kosztów  utrzymania 1 ha powierzchni zalewu zbiornika 
wodnego DOLNA obejmującej powierzchnię lustra wodnego wraz  z przyległym terenem; 
 
2)  do 30,70 zł. miesięcznie do kosztów utrzymania 1 m 2  powierzchni użytkowej hali 
sportowej przy ul. Tatar 1 A wykorzystywanej na świadczenie usług w zakresie szkolenia 
sportowego i rekreacji; 
 



3)  do 2,20  zł. miesięcznie do kosztów utrzymania 1 m 2  powierzchni użytkowej boisk 
stadionu miejskiego wraz terenem przyległym, wykorzystywanych na świadczenie usług  w 
zakresie szkolenia sportowego i rekreacji,  
  
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie projekt uchwały dotyczący  stawek dotacji przedmiotowej  
dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 
Innych wniosków nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                     w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 
  

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

 
Ad 18.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres   
od 1 lipca 2015 do 30 września  2015. 

 
   Sprawozdanie z wykonania uchwał zawierało okres od 1 lipca  2015 r. do 30  września   2015.  r. 
   W tym okresie Rada podjęła 16  uchwał. Nie wymagało  sprawozdania 2 uchwały.  
    Zrealizowano 11 uchwał. W realizacji pozostaje 27 uchwał. 
   Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
 
 
Ad 19. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za  rok  
2015 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2016. 

  
   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił sprawozdanie z realizacji  

planu pracy za 2015 rok. 
 
Rada Miasta w 2015 roku pracowała w oparciu o zatwierdzony plan  pracy w dniu 27 stycznia 2015 r. 
Z planowanego planu pracy nie zrealizowano zadania - Gospodarowanie lokalami socjalnymi. 
Zadanie to proponuje się o przeniesienie do realizacji w 2016 roku. 
 
W 2015 r. Rada Miasta obradowała 9   razy. 
 
Od początku  VII  kadencji  Rada Miasta  obradowała 12 razy. 
W tym jedno posiedzenie  (01.09 2015) na wniosek Burmistrza Miasta. 
Uchwalono 78  uchwał. 
 
Frekwencja: 
Andrzej Antosik        - 1 raz nieobecny 
Stanisław Kabziński  - 1 raz nieobecny 
Rafał Miszczak          -  1 raz nieobecny 
Sławomir Stefaniak   - 1 raz nieobecny 
  
Pozostali radni 100 % obecności. 

   Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił propozycje 
planu pracy Rady Miasta na 2016 rok.   



 
Lp.   Temat Odpowiedzialny za 

przygotowanie materiału  
1. I kwartał  

1. Sprawozdanie z wykonania uchwał  
   Rady Miasta 
2.Gospodarka lokalami socjalnymi 

 
Sekretarz Miasta 
Wydział Gospodarki 
Komunalnej 

2. II kwartał  
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za     
   rok 2015 
2.Opinia  Komisji Rewizyjnej dotycząca   
   sprawozdania z wykonania budżetu za  
   rok 2015 
3.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi  
    Miasta 
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał  
   Rady Miasta 

 5.Zmiany w budżecie miasta na 2016 rok.  
6.Gospodarka przestrzenna miasta, mienie 
     komunalne, oferta inwestycyjna  

 
 

 
Skarbnik Miasta 
 
Komisja Rewizyjna 
 
 
 
 
Sekretarz Miasta 
 
Skarbnik Miasta 
Wydział Gospodarki 
Terenami 

3. III kwartał  
  1.Informacja o wykonaniu budżetu miasta  
     za I półrocze 2016r. 
  2.Zmiana w budżecie miasta na 2016 r. 
 3.Informacja o przygotowaniach do       
    nowego roku szkolnego. 
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał. 
5. Bezpieczeństwo w mieście. 

 
Skarbnik Miasta 
  
 
Wydział Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu 
Wydział Gospodarki 
Terenami 
Sekretarz Miasta 
 
 

7 IV kwartał 1.Wysokość podatków lokalnych na       
   2017 rok 

  2.Zmiany w budżecie miasta na 2016 r. 
  3. Uchwalenie budżetu Miasta na 2017 r 
3. Zatwierdzenie  zmiany planu   
   zagospodarowania przestrzennego miasta 
4.Sprawozdanie z realizacji  planu pracy   
   Rady Miasta  i Komisji Rady za 2016 r.  
  oraz przedłożenie planów pracy na 2017 r 

 
 

Skarbnik Miasta 
 
 
 
Wydział Gospodarki 
Terenami 

 
Uwag ani propozycji nie było. 
 
Proponowany plan pracy na 2016 rok  został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. 
 
Następnie przewodniczący Komisji kolejno przedstawiali sprawozdania i plany pracy. 

 



Barbara Grzywaczewska – Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego  przedstawiła  
sprawozdanie z planu pracy za 2015 r. oraz plan pracy komisji na 2016 rok.  

 

Komisja  Prawa i Porządku w roku 2015r  odbyła 14 posiedzeń, w tym 8 posiedzeń komisji -do 
zaopiniowania tematów obrad Rady. 

 6 posiedzeń - zgodnie z planem pracy komisji, które odbyły się w miesiącach  luty, kwiecień, maj,  
czerwiec, październik i grudzień2015 
Komisja zrealizowała  w pełni zadania wg. planu pracy Komisji w roku 2015r: 
- tj. zapoznała  się z  informacją  o działalności Straży Miejskiej za rok 2015,  
- zapoznała się z Funkcjonowaniem Centrum Zrządzania Kryzysowego w Mieście,   
- zapoznała się z informacją na temat planowanych imprezach plenerowych i ich realizacją pod      
  względem porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
- zapoznała się programem akcji bezpieczne wakacje MDK ,OS i R, Szkoły, 
- zapoznała się z informacją na temat rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem     
   od alkoholu i narkotyków, oraz z funkcjonowaniem programu „Bezpieczna Szkoła”, 
- otrzymała informację o działalności OSP w Rawie Mazowieckiej . 
 
P L A N   PRACY KOMISJI  PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  NA 2016 ROK 
 
 1.Omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie działania Komisji    
    ( na bieżąco)  
 
 2.Rozpatrywania spraw wpływających do Komisji projektów uchwał wynikających z    
    przedmiotu działania Komisji. 
 3.Organizacja ruchu w Mieście -oznakowanie poziome i pionowe - m-c Marzec 
 4.Informacja o działalności Straży Miejskiej za rok 2015 -plan pracy  i zamierzenia na rok  
    2016 – Luty  
 5.Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego w Mieście ,stan utrzymania czystości   na  
    terenach miejskich objętych kontraktami ,wysypisko - m-c kwiecień 
 6.Informacja o planowanych imprezach i ich realizacja pod względem porządku 
    i bezpieczeństwa publicznego -m-c Maj.  
7.Informacja na temat rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem typu :     
    alkohol, narkotyki – m-c  wrzesień  
8.Przygotowanie i program akcji bezpieczne wakacje MDK,OSiR -m-c Czerwiec 
   -funkcjonowanie programu „Bezpieczna Szkoła” 
 9.Sprawozdanie z pracy Komisji oraz opracowanie planu pracy na rok 2017-XII 
           

Rada Miasta  przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie oraz plan pracy Komisji Prawa i Porządku 
Publicznego. 

 
    Sławomir Stefaniak – Przewodniczący Komisji  Komunalnej  przedstawił  sprawozdanie z planu    
    pracy za 2015 r. oraz plan pracy komisji na 2016 rok. 

Komisja Komunalna odbyła 14 posiedzeń w tym : 
- 9 przed Sesją Rady Miasta, 
- 5 zgodnie z planem pracy 
Na posiedzeniu Komisji obecność radnych – członków Komisji była 100%.        
1.Omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie   działania Komisji. 
   Opiniowanie projektów uchwał  wynikających z przedmiotu działania Komisji.   
2.Rozpatrywania spraw wpływających do Komisji. 
3. Rewitalizacja centrum miasta – luty - protokół z 23.02.2015 r. 
      - stanowisko kupców z centrum miasta  



      - stanowisko mieszkańców 
     Mało danych było w tym okresie  o programie rewitalizacji. Wniosek mieszkańców o      
     uwzględnienie w programie ich potrzeb w tym zakresie. 
 4. Mienie komunalne miasta, oferta inwestycyjna. – 26 marca 2015 
      Zapoznanie się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego oraz  
      planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa  Mazowiecka. 
      Pani Naczelnik Bogumiła Sitarek omówiła mienie komunalne-( nie można  pozwolić na  
      zagęszczanie budownictwa, trzeba otworzyć nowe tereny pod budownictwo. 
      Pan inż. A. Bargieła omówił sprawy związane ze studium i planem przestrzennego zagospodarowania  
      miasta Rawa Mazowiecka. 
  5.  Funkcjonowanie  Spółek  Miejskich: 
                -  Zakład Energetyki Cieplnej-8.06.2015   
                -  ZGO AQUARIUM  - 8.06.2015 r 
                -  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja – 11.06.2015 r.  
                -  Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – maj 11.06.2015 

W zakładach, spółkach miejskich wdrożony jest wysoki stopień automatyzacji i komputeryzacji  
w świadczeniu swoich usług. Także kadra techniczna posiada wysokie kwalifikacje, umiejętności  
i doświadczenie związane z funkcjonowaniem nowoczesnych urządzeń i technologii. 
ZEC poszukuje nowych źródeł ciepła, chce wykorzystać  złoża geotermalne.  
Komisja popiera działania na rzecz poszukiwania nowych, tańszych źródeł ciepła. 
TBS zwrócił uwagę na brak nowych terenów pod budownictwo wielorodzinne.  
Komisja przy okazji dostrzega brak takich terenów pod budownictwo jednorodzinne. 
Zwracamy się z wnioskiem o przygotowanie informacji o możliwościach pozyskania nowych 
terenów budowlanych i poprawy sytuacji w tym zakresie.      
Spółka Rawik prowadzi działania w celu uzyskania certyfikatu na przetworzone osady. 
Uzyskany certyfikat  umożliwi Spółce zagospodarowanie i przeznaczenie do celów 
komercyjnych zbywanie przetworzonych osadów. 
RIPOK planuje wdrożyć bardziej ekologiczną linie do segregacji odpadów komunalnych. 

           6. Funkcjonowanie targowiska  Miejskiego – czerwiec 
              - Stowarzyszenie kupców  
         Spotkanie komisji ze Stowarzyszeniem kupców odbyło się  24.09.2015 roku.  
             Kupcy  rocznie  za na rzecz miasta opłacają dzierżawę ok.250.000 zł (400 – 500 zł miesięcznie  
            x50 sklepików + 22.000 zł czynsz za dzierżawę targowiska. 
       Wnioski: 
        1) złożą fiszkę, która pozwoli na  rozszerzenie obszar w  programie rewitalizacji   
                 terenu targowiska 
        2) miasto szukać będzie innych źródeł sfinansowania modernizacji Miejskiego  
                Targowiska 
        3) przygotowanie koncepcji zagospodarowania targowiska 
          7. Przegląd  zasobów mieszkaniowych Miasta – lipiec odbył się we wrześniu (3.09.2015) 
           - Gospodarka  lokalami mieszkalnymi i lokalami socjalnymi  
      - Komisja mieszkaniowa 

    RTBS zarządza 15 budynkami socjalnymi – 150 lokali. Wnioski o eksmisję Spółdzielnia       
    Mieszkaniowa 8-10, RTBS + pozostałe 15. 188 osób oczekuje na przydział mieszkania ,  
    9  osób na zamianę lokalu socjalnego na lokal standardowy, zadłużenie lokatorów na kwotę  
    400 tyś zł. Komisja stwierdziła konieczność opracowania „Zasad przydziału mieszkania zasobach  
     miasta w tym mieszkania socjalnego”. Komisja poddaje pod rozwagę powołanie Komisji  
     mieszkaniowej. 

         8. Zapoznanie się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego oraz  
             planem zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka  
             - wrzesień inż. A. Bargieła omówił w marcu. 



  
P L A N   PRACY KOMISJI KOMUNALNEJ  NA 2016 ROK 
 
1.Omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie działania Komisji.       
  Opiniowanie projektów uchwał  wynikających z przedmiotu działania Komisji. 
2.Rozpatrywania spraw wpływających do Komisji ( na bieżąco). 
3. Naruszenie stosunków wodnych w rejonie ulic Reymonta i Targowej – Styczeń. 
4. Zapoznanie się z realizacją planowanych w 2015 roku zadań w spółkach miasta- marzec. 
5. Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizacje zadań komunalnych   
( dofinansowanie do modernizacji dróg miejskich) – kwiecień. 
6. Analiza ruchu drogowego na podstawie wykonanych ekspertyz - maj. 
7. Analiza możliwości pozyskania nowych terenów pod  inwestycje i budownictwo 
mieszkaniowe - czerwiec. 
8. Miasto przyjazne pieszym – realizacja propozycji usuwania barier i poprawa estetyki 
miasta – wrzesień, 
9. Rewitalizacja centrum miasta  
10. Cmentarz komunalny - listopad 
11. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2016 r. oraz plan pracy na 2017 rok.  
 

Rada Miasta  przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie oraz plan pracy Komisji Komunalnej.                                                                     
   Leszek Jarosiński  – Przewodniczący Komisji  Oświaty  przedstawił  sprawozdanie z planu pracy  
   za 2015 r. oraz plan pracy komisji na 2016 rok.  

 
Komisja Oświaty odbyła 14 posiedzeń, w tym do zaopiniowania tematów posiedzeń  Rady 
Miasta - 8 posiedzeń. 
  
W ramach planu pracy komisja Oświaty odbyła 6 posiedzeń. 
Komisja  wykonywała następujące czynności: 
1. Opiniowała materiały wnoszone pod obrady rady Miasta dotyczące zakresu działania 
    komisji Oświaty. 
2. Rozpatrywała sprawy zgłoszone do Komisji Oświaty wynikające z przedmiotu 
    działania komisji. 
3. Dokonała analizy budżetu Miasta w w/w miesiącach w działach dotyczących oświaty,  
    sportu i zdrowia. 
4. Zapoznała się z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży w mieście z uwzględnieniem     
    ferii zimowych. 
5. Komisja zapoznała się z wykorzystaniem bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych,     
    gimnazjach i przedszkolach. 
6. W miesiącu sierpniu na posiedzeniu Komisji Oświaty omawiano stan przygotowań 
    placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 
7. Komisja zapoznała się z działalnością  Miejskiego Żłobka „Tuptuś”. 

 
P L A N   PRACY KOMISJI OŚWIATY  NA 2016  ROK 
 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie działania 
Komisji    ( na bieżąco ). 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do Komisji i projektów uchwał wynikających                           
z przedmiotu działania Komisji ( na bieżąco ). 

3. Monitorowanie osiągnięć  w zakresie nauki, kultury i sportu ( na bieżąco ). 
4. Analiza projektu budżetu na 2016 rok w działach dotyczących działania Komisji. 



5. Działalność pływalni miejskiej Aquarium Centrum FIT Rawa - ! kwartał  
6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w mieście z uwzględnieniem 

ferii, wakacji oraz zagospodarowanie i wykorzystanie ośrodków sportowych w 
sezonie letnim i zimowym  –  III kwartał, I kwartał   

a. -  Ośrodek Sportu i Rekreacji  „Tatar”  
b. - Aquarium Centrum Fit Rawa  
c. -  Hala sportowa „Milenium”  
d. - Muzeum Ziemi Rawskiej 
e. - Miejski Dom Kultury 

7. Wykorzystanie bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 
– II kwartał ( SP Nr 2, Przedszkole Nr 2 ) 

8. Pomoc społeczna i socjalna w mieście – III kwartał 
9. Stan przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017 – sierpień 2016 r. 
10. Sport w mieście  - funkcjonowanie i aktywność młodzieży. Przegląd obiektów sportowych 
       na terenie miasta Rawa Mazowiecka – wykorzystanie obiektów sportowych w sezonie  
       letnim i zimowym – I kwartał, II kwartał 
11. Funkcjonowanie placówek oświatowych po wprowadzeniu programu „rawska e-Oświata”  
      – III kwartał ( Gimnazjum Nr 1, SP Nr 1 ) 
12. Funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta Rawa Mazowiecka – II kwartał  
     ( Bajkowy Zakątek ) 
13. Działalność Muzeum Ziemi Rawskiej – IV kwartał  
14. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji i podjętych wniosków w 2016 r. – grudzień. 

    Rada Miasta  przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie oraz plan pracy Komisji Oświaty. 
 

          Michał Glicner  – Przewodniczący Komisji  Budżetu  przedstawił  sprawozdanie z planu pracy  
           za 2015 r. oraz plan pracy komisji na 2016 rok.  

 
       Komisja Budżetu Rady Miasta Rawa Mazowiecka pracowała w oparciu o roczny plan pracy     
        komisji, zatwierdzony przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka. 

   
       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 
oraz Wydziałem Finansów i Analiz. 
W okresie sprawozdawczym Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące budżetu miasta i 
spraw finansowych. 
W okresie sprawozdawczym komisja odbyła dziewięć posiedzeń, w tym osiem przedsesyjnych, 
w trakcie których realizowała zadania wynikające z przyjętego planu pracy, a w szczególności 
opiniowała zmiany w budżecie na rok 2015 i uchwały pociągające za sobą zobowiązania finansowe. 
Na posiedzeniu w miesiącu listopadzie analizowała przedłożony projekt budżetu na 2016 rok. 
 
P L A N   PRACY KOMISJI  BUDZETU  NA 2016  ROK 
 

 

Lp. Miesiąc Zakres tematyczny posiedzenia komisji 

1. styczeń 
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
3. Sprawozdanie z udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym w 2015 roku. 



2. luty 
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

3. marzec  
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015r. 

4. kwiecień  
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

5. maj 
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

6. czerwiec 
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

7. lipiec 
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

8. sierpień 
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
3. Analiza wykorzystania majątku miasta jako źródła uzyskiwania dochodów. 

9. wrzesień 
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
3. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku. 

10. październik 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
3. Omówienie założeń do projektu budżetu miasta na 2017 rok. 
4. Analiza wysokości podatków lokalnych w mieście 

 
 

Rada Miasta  przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie oraz plan pracy Komisji Budżetu. 
 

     Jacek Wieteska  – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  przedstawił   plan pracy komisji 
      na 2016 rok.  

 
Zadania do realizacji w 2016 roku: 
I kwartał: 
        1. Wydatki na organizacje pozarządowe za 2015 rok. 
        2. Inwestycje – ul. Mszczonowska II etap (wizja Lokalna). 
II kwartał: 

1.  Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2015. 
2.  Analiza opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 
3.  Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 



4.  Inwestycje ul. Browarna I etap (wizja lokalna). 

III kwartał: 
       1. Muzeum – wydatkowanie środków. 
       2.  Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatki na funkcjonowanie 2015 rok . 
IV kwartał: 
        1. Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2015/2016. 
        2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Opracowanie planu pracy na 2017 rok. 

Proponowany plan pracy proszę traktować jako otwarty. Przypominam jednocześnie, że  w 
przypadku przedłożenia przez Radę Miasta na postawie statutu § 53. 1. ustęp 4, wniosków o 
przeprowadzenie kontroli jednostek nie uwzględnionych w planie pracy,  komisja rewizyjna 
na podstawie i zgodnie z powyższym, we wskazanych jednostkach i określonym zakresie 
kontrolę przeprowadzi.  
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
 
 
 
 
 Ad 20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od  26 listopada  2015 r.  do  29 grudnia  2015 r.  
                 W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 17  interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne, 
                     - pozyskanie pracy, 
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego, 

                  W tym okresie uczestniczyłem w: 
                 - spotkaniu w sprawie rewitalizacji miasta – kilka razy, 
                 -  delegacja  w Gdańsku – sprawa badań  diagnostycznych, 
                 - spotkaniu z okazji otwarcia nowej kompostowni na wysypisku śmieci w Pukaninie, 
                 - spotkaniu w Starostwie Powiatowym – kilka spotkań,,  

                          - spotkaniu w sprawie Orszaku Trzech Króli, 
                          - spotkanie a wyborcami osiedla Solidarności,, 
                          - spotkaniu z kupcami z targowiska miejskiego,  
                          - spotkaniu z okazji organizacji DNI RAWY,  

   - kilka spotkań z przedsiębiorcami. 
 
   Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. 
 
Ad 21.  Interpelacje, zapytania. 
 
Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz przedstawił informację w sprawie 
interpelacji, które wpłynęły do Biura Rady od radnych: 
- Bartłomieja Kosiackiego w sprawie  sprawozdania finansowego Spółki ZGO AQUARIUM. 
- Klubu Radnych  - Gospodarność  
  Klubu Radnych  -  Skuteczność  w sprawie udzielenia informacji w zakresie ruchów kadrowych we 
wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta oraz miejskich spółkach prawa handlowego w 
okresie od zaprzysiężenia do dnia odpowiedzi. 



- Rafała Miszczaka w sprawie : 
 1/ budowy ścieżki rowerowej łączącej osiedle Zamkowa Wola ( sprawa rozwiązania sporu z  
    Państwem Kamińskimi), 
 2/ struktury zatrudniania w ZGO AQUARIUM centrum Fit Rawa, 
 3/ struktury zatrudnienia w Rawskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść pisma jakie 
wpłynęło do Rady Miasta od Pana Gerarda Kaczmarczyka w sprawie lokalizacji bloku socjalnego w 
strefie przemysłowej  przy ulicy Mszczonowska w Rawie Mazowieckiej. 
Pismo w załączeniu protokołu. 
 
Radny Piotr Irla w imieniu Klubu Gospodarność i Klubu Skuteczność  wyraził niezadowolenie z 
otrzymanej odpowiedzi na złożoną interpelacje. 
Przedłożone zestawienie nie zawiera części informacji, które zostały uznane za dane nie 
stanowiące informacji publicznej oraz danych osobowych, do których przetwarzania Urząd 
Miasta w Rawie Mazowieckiej nie jest uprawniony. 
 
 

Mając na względzie powyższe oraz uregulowania prawne, z których wynika, że miejsce 
zamieszkania powinno pokrywać się z miejscem zameldowania na pobyt stały, 
akceptowalną odpowiedzią na naszą interpelację będzie uzupełnienie przedłożonej listy o 
miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacja powinna 
zawierać miejsce zamieszkania aktualne na dzień rozwiązania lub nawiązania stosunku 
prawnego (pracy, powołania, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, kontraktu 
menadżerskiego lub innej umowy nienazwanej). Żądany zakres informacji bez wątpliwości 
stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i 
podlega udostępnieniu.  

                    
                 Radna Grażyna Dębska zabierając głos zwróciła się z pytaniem do Burmistrza Miasta czy na  
                  basenie miejskim istniało realne zagrożenie dla uczestników  korzystających z basenu, czy basen 
                  był oceniany jako niebezpieczny. 
                  Radna Grażyna Dębska  w dalszej swej wypowiedzi uzasadniała, że na przestrzeni lat,  których   
                  funkcjonuje basen nie było żadnych doniesień o jakimkolwiek zagrożeniu  bezpieczeństwa dla  
                  uczestników korzystających z usług basenu. 
                  Basen miejski jest bezpieczny. 
                  Kolejnym pytaniem jakie zadała Radna to sprawa zasadności zatrudnienia w Spółce ZGO  
                  AQUARIUM, a konkretnie na basenie kolejnej osoby – dyrektora basenu.  
                  Argumentując stwierdziła, że jest to sztucznie stworzone stanowisko dla  kolejnej osoby bez  
                   ogłaszania konkursu i to dla osoby  spoza Rawy. 
                   Stworzony etat, jest  niezasadny  i bez żadnych ważnych argumentów, jest to kolejny  wydatek  
                   finansowy Spółki, która wystąpiła o podwyżkę za odpady  komunalne.  
                   Są to sprzeczne i nie zasadne  argumenty w działaniu Spółki ZGO AQUARIUM. 
                       

   Radny Michał Glicner zwrócił się z pytanie do Burmistrza Miasta w sprawie sytuacji kadrowej 
   w Spółce RTBS. 
   Jak jest sytuacja w sprawie zatrudnienia Pani Teresy Pietrzak – byłej Prezes Spółki.  
 
   Odpowiadał Prezes RTBS Leszek Trębski. Powiedział min. 
   Była  Prezes Spółki Pani Teresa Pietrzak jest zatrudniona na etacie – specjalista do spraw sprzedaży. 
   Od miesiąca kwietnia 2015 jest na zwolnieniu lekarskim i kilka razy była w pracy. 
   Jej wynagrodzenia jest  wypłacane z ZUS-u, każde pojawienie się w pracy i pójście na urlop  



   generuje koszty. Rada Powiatu, której  radną  jest Teresa Pietrzak  nie wyraziła zgody na  jej  
   zwolnienie. Będę występował ponownie do Rady Powiatu  o wyrażenie zgody na ograniczenie  
   płacy i wynagrodzenie adekwatne do pracy. 
   Ponadto Prezes RTBS poinformował Radę Miasta o kondycji finansowej Spółki. 
 
   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poinformował  radnych o  życzeniach      
   Świątecznych, które wpłynęły do Biura Rady. 
 
  Następnie Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz podziękował wszystkim    
  Radnym, Naczelnikom  Wydziałów Urzędu Miasta, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta 
  Burmistrzowi jego zastępcy za całoroczną współpracę.  
  

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XII Sesji  Rady Miasta 
              Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1400  do   2030. 
             
              Sporządziła Alicja Lasota.    
 

  
  

Przewodniczący Rady  
          Miasta Rawa Mazowiecka 

        Zbigniew Sienkiewicz 
 

 


