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                                            P r o t o k o ł 

                        z obrad XXII  Sesji VII kadencji Rady Miasta 

                       Rawa Mazowiecka w dniu  1  grudnia  2016r. 

 
 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury.  
Uczestniczyło 13 radnych.  
 
Nieobecni radni usprawiedliwieni: 

1. Bartłomiej Kosiacki 
2. Zbigniew Tuszyński 
 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal, Zastępca Burmistrza Miasta Marek 
Pastusiak, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy  
jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. 
  
Obrady XXII  Sesji  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 

Powitał zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych.  
  
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XXI Sesji Rady Miasta. 
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 
5. Przystąpienie do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
    miasta Rawy Mazowieckiej. 
6. Przyjęcia stanowiska odnośnie pozyskania nieruchomości  pod budowę fragmentu  ścieżki     
    rowerowej w rejonie ulicy Łowickiej. 
7. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 
8. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  
    na lata 2016-2019. 
9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek  oświatowych  
     funkcjonujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz zakresu i trybu kontroli  
     prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  
      oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
      pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 
11. Ustanowienie tytułu „ODDANY spRAWIE”  i określenie zasad jego przyznawania. 
12. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
13. Interpelacje, zapytania. 
14. Zakończenie obrad. 
 
 Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
 
 Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił wniosek o zdjęcie z 
porządku obrad pkt 11 - Ustanowienie tytułu „ODDANY spRAWIE”  i określenie zasad jego 
przyznawania. 
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Uzasadniając Przewodniczący Rady wyjaśniał, że głównym argumentem o wycofaniu tego punktu 
z porządku  obrad jest fakt, że proponowana uchwała nie jest zgodna ze Statutem Miasta. 
 
Innych propozycji do porządku obrad nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał pod głosowanie wniosek w 
sprawie  wycofanie z porządku obrad   pkt 11 - Ustanowienie tytułu „ODDANY spRAWIE”  i 
określenie zasad jego przyznawania. 
 
Wniosek w głosowaniu  został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. 
 

         Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił porządek obrad po 
          naniesionym wniosku: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XXI Sesji Rady Miasta. 
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 
5. Przystąpienie do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
    miasta Rawy Mazowieckiej. 
6. Przyjęcia stanowiska odnośnie pozyskania nieruchomości  pod budowę fragmentu  ścieżki     
    rowerowej w rejonie ulicy Łowickiej. 
7. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 
8. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  
    na lata 2016-2019. 
9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek  oświatowych  
     funkcjonujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz zakresu i trybu kontroli  
     prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  
      oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  
      pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 
11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
12. Interpelacje, zapytania. 
13. Zakończenie obrad. 
 

   Uwag do porządku obrad nie było. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 13 radnych. 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Protokół z obrad XXI Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 13 radnych. 
 
Ad 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 

Mazowieckiej. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawy Mazowieckiej, został sporządzony w wykonaniu uchwały Nr XVI/110/16 Rady Miasta  
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Rawa Mazowiecka z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej ze zmianą 
dokonaną uchwałą Nr XVII/119/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 maja 2016 r.  
Zmiana planu w zakresie wprowadzenia zakazu realizacji obiektów usługowych o funkcji 
gastronomii i handlu, jest niewielką modyfikacją obowiązującego przepisu i dotyczy 
wyłącznie terenu o symbolu 4.395.U położonego przy ul. Solidarności, dla którego określono 
warunki zabudowy w uchwale Nr XL/310/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 
października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Jeżowskiej i Sadowej, 
Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, Tomaszowskiej, 
Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rz. Rawki), Reymonta i Paska, Tomaszowskiej i 
Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 4653 i 4654). 
 
Uchwała w sprawie zmiany planu miejscowego nie naruszy ustaleń studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. W treści studium 
nie wprowadzono ograniczeń dotyczących wyboru funkcji obiektów budowlanych w zakresie 
kategorii przeznaczenia terenu pod zabudowę usługową. 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegał wyłożeniu 
do publicznego wglądu. W okresie wyłożenia, obejmującego okres jednego miesiąca oraz w 
terminie 14 dni po tym okresie uwagi do projektu zmiany planu nie wpłynęły. 
Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu 
miejscowego” należy stwierdzić, że zadania wywołujące skutki finansowe nie występują. 
 

Wprowadzenie uchwałą w sprawie zmiany planu miejscowego, zakazu realizacji obiektów 
usługowych o funkcji gastronomii i handlu nie narusza: 

1) wymagań ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, 
2) walorów architektonicznych i krajobrazowych obszarów,  
3) wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych – zmiana nie dotyczy wymagań, 
4) wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, poprzez uwzględnienie warunków ochrony konserwatorskiej - teren 
nie podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej,  

5) wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb 
osób niepełnosprawnych – zmiana planu będzie przeciwdziałać powstawaniu 
konfliktów pomiędzy przedmiotowym terenem a sąsiadującą kaplicą sakralną i 
przedszkolem, 

6) walorów ekonomicznych przestrzeni – zmiana planu nie wpływa na walory 
ekonomiczne przestrzeni,  

7) prawa własności - zmiana planu jest dokonywana na gruntach własności 
komunalnej Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, 

8) potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa - zmiana planu nie narusza potrzeb, 
9) potrzeb interesu publicznego – nie występują potrzeby interesu publicznego, 
10) potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych – potrzeby nie występują, 
11) potrzeb zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia 

ludności - zmiana planu nie narusza potrzeb. 
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 Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Andrzej Antosik– przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie   zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie . Głosowało 13 radnych. 
 
Radny Piotr Irla zabierając głos stwierdził, że zaproponowana uchwała nic nie zmienia w 
stosunku do aktualnego planu zagospodarowania. 
Rada Miasta przyjęła uchwałę w  kwietniu 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej ze zmianą 
dokonaną uchwałą Nr XVII/119/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 maja 2016 r.  
Radni opozycyjni byli przeciwni tej uchwale z uwagi na nieuregulowany stan działki – działka po 
rozstrzygniętym przetargu była sprzedana. 
Obecna uchwała nic nie zmienia, gdyż zaproponowany zapis  „zakazu realizacji obiektów 
usługowych o funkcji gastronomii i handlu” nic nie zmienia. Spójnik „i” prowadzi do tego, że 
obiekt może spełniać tylko funkcję jednocześnie gastronomi i handlu. Obiekt o funkcji tylko 
gastronomii lub tylko handlu nie spełnia  wymogów tej uchwały.  
Dlatego też podejmowanie uchwały o tej treści nic nie zmienia w dotychczasowym statusie 
działki. 

Ad 5. Przystąpienie do sporządzenia  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Przedmiotem projektu uchwały jest przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.  
Granice obszaru objętego zmianą planu pokrywają się z granicami ulic: Wyszyńskiego, 
Mickiewicza, Krakowskiej, Reymonta, Miłej i Warszawskiej, określonych na załączniku 
graficznym do uchwały. 
Obowiązujący plan miejscowy wprowadził dla w/w dróg szereg ustaleń, w tym klasy funkcjonalno-
techniczne.  Jednocześnie, w założeniach do projektu rewitalizacji zaproponowano rozwiązania 
techniczne wymagające zmiany klasy ulic z dojazdowej na lokalną lub z lokalnej na dojazdową. 
Założenia te zostały uwzględnione w aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. Zmiana planu ma zatem na celu 
dostosowanie klas poszczególnych dróg do rozwiązań zawartych w realizowanej obecnie aktualizacji 
studium i w projekcie rewitalizacji. 
Zmiana planu w tym zakresie: 
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− nie naruszy ustaleń aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, 

− nie wywoła skutków finansowych dla samorządu z tytułu zmiany planu, 

− nie naruszy ładu przestrzennego obszaru staromiejskiego. 
 

 Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Andrzej Antosik– przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia   
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia   zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie . Głosowało 13 radnych. 
 
 
Ad 6. Przyjęcia stanowiska odnośnie pozyskania nieruchomości  pod budowę fragmentu     

          ścieżki   rowerowej w rejonie ulicy Łowickiej. 

 

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Przedmiotem oświadczenia jest przyjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka stanowiska w 
sprawie oferty Państwa Bernardy i Leona małż. Kamińskich oraz Janusza Kamińskiego złożonej 
przez nich na piśmie w dniu 4 listopada 2016 r. i dotyczącej warunków ewentualnego pozyskania 
przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka części ich nieruchomości stanowiącej działki o aktualnych 
numerach ewidencyjnych 21/1 oraz 21/2 celem realizacji inwestycji celu publicznego – budowy 
ścieżki rowerowej w rejonie ulicy Łowickiej.  
Na odcinku od osiedla Zamkowa Wola do Parku Miejskiego fragment ścieżki rowerowej w rejonie 
ulicy Łowickiej planowany jest do wykonania na nieruchomości będącej we współwłasności  
Państwa Leona i Bernardy małż. Kamińskich oraz Pana Janusza Kamińskiego oraz na nieruchomości 
będącej własnością Gminy Miasta Rawa Mazowiecka. 
Miasto, w zamian za część nieruchomości Państwa Kamińskich przylegającą bezpośrednio do rzeki 
Rawki, zaproponowało działkę miejską przylegającą z drugiej strony do ich nieruchomości. 
Współwłaściciele dodatkowo byli zainteresowani pozyskaniem niewykorzystanej pod budowę 
ścieżki części działki miejskiej położonej między ich nieruchomością a rzeką Rylką. 
Jednocześnie, wnieśli o równoczesne przeprowadzenie przedmiotowych transakcji, po uprzednim 
zaakceptowaniu przez nich wartości nieruchomości, których pozyskaniem byli zainteresowani. 
Na potrzeby prowadzenia negocjacji został sporządzony wstępny projekt podziału, który 
uwzględnia przewidywany i akceptowany przez strony przebieg ścieżki oraz zlecono wycenę 
działek. Określone przez Rzeczoznawcę Majątkowego wartości zostały przedstawione Państwu 
Kamińskim a następnie Miasto otrzymało od Państwa Kamińskich odpowiedź w postaci oferty, 
w której wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej bez dopłat, 
pod warunkiem sprzedaży przez Miasto części działki nr 22 za cenę 25.000 zł 
Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 3 Statutu Miasta Rawa Mazowiecka, Rada Miasta Rawa Mazowiecka 
może podejmować oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie.  
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Konsekwencją przyjęcia ww. oferty Państwa Kamińskich jest podjęcie działań faktycznych  
i prawnych mających na celu pozyskanie nieruchomości, co umożliwi projektowanie i pozwoli 
na przystąpienie do realizacji ścieżki rowerowej łączącej osiedle Zamkowa Wola i Park Miejski, 
które jest planowane na 2017 r.  
W przypadku odrzucenia przedstawionej oferty konieczne będzie prowadzenie dalszych negocjacji, 
co znacznie opóźni rozpoczęcie tej tak pożądanej przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej 
inwestycji.   
 

Radna Grażyna Dębska zabierając głos stwierdziła, że obecne negocjacje z Państwem Kamińskimi 
w sprawie  dotyczącej warunków ewentualnego pozyskania przez Gminę Miasto Rawa Mazowiecka 
części ich nieruchomości stanowiącej działki o aktualnych numerach ewidencyjnych 21/1 oraz 21/2 
celem realizacji ścieżki rowerowej bardzo obciąży budżet miasta. 
Przedstawiła historię negocjacji w tej sprawie w poprzedniej kadencji. 
Zwróciła również uwagę na fakt, iż Burmistrz Miasta wbrew wyrokowi sądowemu, który dotyczył 
ograniczenie korzystania z działki miejskiej ( ograniczenie ogrodzeniem przez komornika 
sadowego) zezwolił Państwu Kamińskim na rozgrodzenie i korzystanie bezpłatnie z działki 
miejskiej. Ten fakt na pewno miał wpływ na negocjacje. Kwota jaką musi Miasto zapłacić za działkę 
pod ścieżkę rowerowa zdaniem radnej  jest zbyt wysoka. 
Ponadto radna wyraziła swoje negatywne stanowisko odnośnie  przedłożonego oświadczenia 
 sprawie  pozyskania nieruchomości  pod budowę fragmentu ścieżki rowerowej w rejonie ulicy 
Łowickiej 
 

Przewodniczący Rady Miasta w odpowiedzi radnej Grażyny Dębskiej stwierdził, że inwestycja – 
ścieżka rowerowa łącząca osiedle Zamkowa Wola , Park Miejski do zalewu Tatar to jest 
inwestycja o ogromnej wadze społecznej. Społeczeństwo osiedla Zamkowa Wola oczekuje na te 
inwestycję od lat. Szkoda, ze tak długo trwają te negocjacje w sprawie tej  inwestycji.  
To w tej kadencji doszło do jakichkolwiek negocjacji z Państwem Kamińskimi, czego wynikiem 
jest przedłożona oferta. Należy ten fakt wykorzystać w dalszych negocjacjach. 
 

Radny Piotr Irla zabierając głos stwierdził, że przy tej propozycji Państwa Kamińskich będzie 
bardzo obciążony budżet miasta. Zdaniem radnego to niej jest prawidłowe gospodarowanie 
środkami finansowymi budżetu. Jest to na pewno bardzo ważny cel społeczny- publiczny lecz 
nie za wszelka cenę. Wybudowanie ścieżki na gruntach miasta byłoby dużo tańsze. 
Według wyliczeń radnego obecna przedłożona  propozycja to 591 zł za m 2, dodając 
odszkodowanie  dla Państwa Kamińskich jakuie otrzymali za naniesienia na gruntach miasta  to 
kwota 1173 zł za m 2 .  
Cena jednego metra kwadratowego za działkę pod ścieżkę rowerową to najwyższa w historii miasta. 
Czy za taka cenę mamy budować ścieżkę mając inne możliwości. 
Ponadto Radny Piotr Irla negatywnie odniósł się do przedłożonego oświadczenia w sprawie w 

przyjęcia stanowiska odnośnie pozyskania nieruchomości pod budowę fragmentu ścieżki 
rowerowej w rejonie ulicy Łowickiej. Zdaniem radnego to Burmistrz ma prawo ustawowe w 
podejmowaniu takich decyzji. 
 
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak zbierając głos wyjaśniał, że pozytywna opinia Rady Miasta w tej 
sprawie daje możliwości Burmistrzowi do dalszych negocjacji. Burmistrz poinformował Radę o 
swoich propozycjach oraz przedkłada propozycje Państwa Kamińskich. Dodał, że należy zauważyć, iż 
są to pierwsze propozycje na piśmie złożone przez Państwa Kaminskich w tej sprawie. 



 7 

Ponieważ są  bardzo duże rozbieżności finansowe Burmistrz informuję Radę i prosi o zgodę do 
dalszych negocjacji. 
 

Radny Rafał Miszczak zabierając głos stwierdził, że powadzenie ścieżki po gruntach miasta jest 
bezzasadne i bardzo złe. Ścieżka powinna być prowadzona nad rzeką Rawką.  
 

Radny Michał Glicner zabierając głos stwierdził, że budowa ścieżki  jest konieczna z uwagi na cel 
społeczny lecz nie za wszelką cenę. Zdaniem radnego Burmistrz żle prowadził negocjacje w tej 
sprawie.  
 

Radny Jacek Malczewski zabierając głos stwierdził, że budowa ścieżki rowerowej  łączącej osiedle 
Zamkowa Wola z Zalewem Tatar to dla mieszkańców osiedla Zamkowa Wola priorytet. 
Ta inwestycja powinna być dawno wykonana. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść  oświadczenia w 

sprawie przyjęcia stanowiska odnośnie pozyskania nieruchomości  pod budowę fragmentu  

ścieżki   rowerowej w rejonie ulicy Łowickiej. 

 
 Uwag do treści oświadczenia nie było. 
 
Oświadczenie w głosowaniu zostało przyjęte jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. 
 
Ad 7. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 
 

                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.    
 
Przedłożony projekt zmiany budżetu Miasta na 2016 rok obejmuje: 
Zmiany w planie dochodów. 

1/ Dział 600-  Transport. 
- w paragrafie 0910 wprowadza się do planu dochodów kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od 
nieterminowo wnoszonych wpłat z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. 
2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
– w paragrafie 0470 zwiększa się o 11.000 zł tj. do wysokości faktycznych wpływów planowane 
dochody z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości komunalnych. 
3/ Dział 758- Różne rozliczenia 
- w paragrafie 2920 zwiększa się o kwotę 76.562 zł wysokość  subwencji oświatowej, stosownie 
do przesłanej przez Ministerstwo Finansów informacji o ostatecznej wysokości  kwoty subwencji 
dla naszego miasta. Zwiększenie subwencji nastąpiło na wniosek Burmistrza Miasta, w związku ze 
zwiększoną liczby uczniów w szkołach i przedszkolach wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki,  stosownie do orzeczeń Poradni pedagogiczno-psychologicznej. 
4/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 
- w paragrafie 0750 – zwiększa się o kwotę 2.600 zł tj. do wysokości faktycznych wpływów 
planowane dochody z opłat za wynajem pomieszczeń w szkołach miejskich. 
5/ Dział 851 – Ochrona zdrowia. 
– w paragrafie 0480 zwiększa się o 67.000 zł tj. do wysokości faktycznych wpływów planowane 
dochody z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 
6/ dział 852 – Pomoc społeczna 
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– w paragrafie 0920 zwiększa się o 2.000 zł  wysokość planowanych dochodów z odsetek 
oraz w paragrafie 0970 wysokość wpływów ze zwrotu zasiłków z pomocy społecznej 
pobranych nienależnie. 
7/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 
– w paragrafie 0910 zwiększenie dochodów  o 1.000 zł tj. do wysokości faktycznych wpływów  
z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za odbiór odpadów komunalnych, a w paragrafie 
0750 zwiększenie planowanych dochodów z opłaty za dzierżawę mienia komunalnego (sieci 
kanalizacyjnych). 
 
Zmiany w planie wydatków. 

 
1/ Dział 600 – Transport  
 – zmniejsza się o kwotę 145.000 zł wysokość planowanych w tym na wynagrodzenia i  pochodne od 
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach drogowych. Zmniejszenie dotyczy 
planowanych wydatków z środków własnych z budżetu miasta na ten cel. Podobnie jak w latach 
poprzednich również i w tym roku prace porządkowe i remontowe w drogach miejskich wykonywały 
osoby bezrobotne zatrudnione w Urzędzie Miasta  przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  
w Rawie Mazowieckiej. Ponadto przenosi się również środki z oszczędności na pozostałych 
wydatkach na  realizacje pozostałych zadań w gospodarce komunalnej. 
2/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego 
- rozdział 75702 -  zmniejsza się o kwotę 70.000 zł planowaną kwotę na obsługę długu tj. 
odsetek od kredytów pożyczek. Niska stawka WIBOR obowiązująca na przestrzeni br. 
pozwoliła na uzyskanie oszczędności w planowanych wydatkach w tym rozdziale.  
3/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 63.000 zł. wysokość rezerwy ogólnej budżetu na rok bieżący. 
4/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 
- rozdział 80101 - zwiększenie o 21.600 zł wydatków bieżących w Szkole Podstawowej  Nr 4 
na pokrycie zobowiązań w wynagrodzeniach wraz z pochodnymi. Zwiększenie wydatków w tej 
placówce wynika głównie z faktu korzystania z urlopów zdrowotnych 4 nauczycieli tej szkoły  
oraz wypłaty 3 odpraw emerytalnych. Wydatki na te cele nie były planowane na etapie podejmowania 
uchwały budżetowej. Urlopy zdrowotne powodują konieczność zatrudnienia w danej placówce  
nowych osób na zastępstwo nauczycieli przebywających na zwolnieniach. Płacimy z budżetu  
miasta wynagrodzenia zarówno nauczycielom przebywającym na urlopach jak również nauczycielom 
zatrudnionym na zastępstwo. 
- w rozdziale 80104 – istnieje potrzeba zwiększenia wysokości planowanej kwoty na dotacje dla 
niepublicznych przedszkoli dotowanych z budżetu miasta Rawa Mazowiecka.  
- rozdziały 80149 i 80150 – zwiększenie wydatków w tych rozdziałach o kwotę 39.662 zł i 76.236 zł 
wiąże się ze zwiększeniem liczby dzieci w klasach zerowych oraz klasach pierwszych,  które w 
oparciu o wydane orzeczenia Poradni pedagogiczno-psychologicznej wymagają szczególnej 
organizacji zajęć,  głównie poprzez zatrudnienie dodatkowych nauczycieli wspomagających oraz 
opiekunów dla tych dzieci. Dzieci z orzeczeniami kształcą się we wszystkich trzech szkołach 
podstawowych. 
5/Dział 851 – Ochrona zdrowia. 
- rozdział 85154 – zwiększone wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 
67.000 zł zgodnie z ustawa o wychowaniu w trzeźwości muszą zostać przeznaczone na realizację 
zadań  określonych w Miejskim programie przeciwdziałania przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  
W związku tym środki jak wyżej przeznacza się na zwiększenie wydatków na realizację zadań 
określonych w uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
6/ Dział 852 – Pomoc społeczna. 
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- rozdział 85215 – zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wysokość środków własnych budżetu na 
wypłatę dodatków mieszkaniowych. Korekta wysokości planu wydatków dostosowana do 
faktycznych potrzeb w tym rozdziale wydatków budżetu miasta. 
7/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 
- rozdział 85401 – zmniejsza się o 10.836 zł tj. do wysokości faktycznych potrzeb planowane 
wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w SP Nr 4.  
8/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 
- rozdział 90013 – istnieje konieczność zwiększenia o kwotę 40.000 zł planowanych wydatków na 
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami umieszczonymi w schronisku dla zwierząt. 
- rozdział 90095 - zwiększa się o kwotę 145.000 zł  planowane wydatki związane z dopłatą z 
budżetu miasta do taryf za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych oraz dopłat do ścieków 
odprowadzonych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta. 
Zmniejsza się o 60.000 zł wydatki majątkowe w tym rozdziale, które były przeznaczone na 
wykonanie placu zabaw dla dzieci na Zalewem Tatar – zadania wybranego do realizacji w br. w 
ramach Budżetu Obywatelskiego. Złożona oferta przez potencjalnego wykonawcę placu zabaw 
przekraczała o 30 % kwotę zabezpieczoną na to zadanie w budżecie 2016 r., zgodnie z regulaminem 
oferta ta musiała zostać odrzucona z uwagi na brak środków wystarczających na realizację zadania. 
W związku z tym środki w wysokości jak wyżej zostały przesunięte na wykonanie kolejnych 
projektów z listy poddanej pod głosowanie mieszkańców, wybrano kolejne trzy projekty, które będą 
zapisane w dziale 926 – kultura fizyczna. 
9/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
- rozdział 92195 – zmniejsza się o kwotę 50.000 zł planowane wydatki związane z realizacją zadań 
własnych w dziedzinie kultury, środki przesuwa się na inne niezbędne wydatki w działach jak 
wyżej. 
10/ dział 926 – Kultura fizyczna. 
- rozdział 92695 - wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych nowe tytuły wybrane przez 
mieszkańców w ramach głosowania nad Budżetem Obywatelskim. Są to następujące zadania: 
- Modernizacja boisk do gry w siatkówkę plażową -  teren Zalewu Tatar z kwotą 40.000 zł, 
- Wykonanie ogólnodostępnego miejsca do grillowania na terenie w bezpośrednim sąsiedztwie     
   Zalewu Tatar z kwotą 16.000 zł 
- Zakup podium z kwotą 4.000 zł, które będzie wykorzystywane w czasie imprez sportowych. 
 
W projekcie niniejszej uchwały dokonuje się zmiany w wysokości planowanych kwot na 
udzielenie dotacji  dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych ( przedszkola prywatne) w 
związku z tym należy również zmienić brzmienie załącznika do uchwały budżetowej, w którym są 
zapisywane kwoty dotacji na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.   
W projekcie niniejszej uchwały dokonuje się również zmian w planie przychodów budżetu 
miasta poprzez zwiększenie o 200.000 zł wysokości przychodów z wolnych środków z 
rozliczenia budżetu z lat poprzednich. Zwiększone przychody z wolnych środków przeznacza 
się na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. 
 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu Miasta na 2016 rok. 
 

                      Innych opinii nie było. 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
                      w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 

 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.  
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Ad 8. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  

    na lata 2016-2019. 

 

                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 

                     Powiedziała m.in.    
 
Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2016 roku muszą być zgodne z 
danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2016 w 
zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.  
W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w dniu 31 sierpnia , do planu przychodów  
budżetu na 2016 rok wprowadza się zwiększenie o kwotę 200.000 zł wysokości planowanych 
przychodów z wolnych środków  z rozliczenia budżetu z lat poprzednich i zwiększa się o tą 
sama kwotę wysokość planowanych rozchodów budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 
zaciągniętych w latach poprzednich. 
Aktualnie kwota przychodów ogółem to 3.144.500 zł, a planowane rozchody z tytułu spłaty 
kredytów i pożyczek wynoszą 1.950.000 zł. 
Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. wynosi 28.864.402,72 zł. 
 

 Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy    
 Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2019. 
 

                      Innych opinii nie było. 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  
 na lata 2016-2019. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.  
 
Ad 9. Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek  

oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz zakresu i trybu 

kontroli   prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

 
Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Sportu. 

Powiedziała min. 
Zgodnie z art. 90 ust.4 ustawy o systemie oświaty do kompetencji jednostki samorządu 
terytorialnego należy ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji 
dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne 
niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystywania.   
Zmiana uchwały wynika z ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie  
oświaty. 
Zmiany te polegają na zmianie sposobu obliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, mających 
siedzibę na terenie Rawy Mazowieckiej, począwszy od 1 stycznia 2017 roku. Do końca 2016 roku 
dotacja ta naliczana jest na podstawie wydatków bieżących przedszkoli publicznych i liczby 
uczniów w tych przedszkolach i zmieniana po każdej zmianie planu wydatków bieżących tych 
przedszkoli i zmianie liczby uczniów.  
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Natomiast od 1 stycznia 2017 roku dotacja dla niepublicznych przedszkoli, spełniających 
wymagania określone w art.90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, przyznawana jest na każdego 
ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji.  
Przedszkola niepubliczne, które nie spełniają warunków  określonych  w art.90 ust. 1b ustawy o 
systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotacje w wysokości równej 75% podstawowej 
kwoty dotacji. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i   
rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek  oświatowych  funkcjonujących na terenie  Miasta 
Rawa Mazowiecka oraz zakresu i trybu kontroli  prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
 

                      Innych opinii nie było. 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek  oświatowych  
 funkcjonujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz zakresu i trybu kontroli  prawidłowości    
 ich pobrania i wykorzystywania. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.  
 
Ad 10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 
 

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i 

Sportu. 

Powiedziała min. 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada 
na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 
Program współpracy na 2017 rok stanowi dokument określający w perspektywie roczne cele, 
zasady, przedmiot i formy współpracy, a także zadania publiczne realizowane w ramach współpracy 
Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rzecz jego mieszkańców. Program jest istotnym elementem lokalnej polityki 
społecznej i finansowej Miasta oraz wyrazem zaangażowania rawskiego samorządu i organizacji 
pozarządowych w tworzenie optymalnego planu działania na zasadach uczciwej konkurencji i 
jawności, dla dobra i rozwoju lokalnej społeczności. 
Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 cyt. Ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
uchwala roczny program współpracy po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  
Konsultacje Programu prowadzone były zgodnie z uchwałą Nr LIII/391/10 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 
W toku konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi co do treści poddanego konsultacjom 
projektu programu. 
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Opinię Komisji  Oświaty przedstawił  Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 
 

                      Innych opinii nie było. 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie  przyjęcia  programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi  
 oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  
 publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.  
 
Ad 11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 27 października 2016 r. do 1 grudnia 2016 r. 
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 25  interesantów. 
 

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

                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
- Warszawa Kancelaria Premiera  
- Pogrzeb Profesora Tadeusza Łapińskiego w Grodzisku Mazowieckim 
- Otwarcie Mistrzostw Rawy w Tenisie Stołowym  
- Spotkanie w sprawie rewitalizacji z Panią Małgorzatą Just 
- Rada Sportu 
- Spotkanie z GIODO  
- Udział w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą w Starostwie Powiatowym 
- Wyjazd do Warszawy ( Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ) 
- Udział w IV Forum Eksperckim w WFOŚiGW ( Łódź) 
- Udział w uroczystym podpisaniu porozumienia współpracy pomiędzy     
   powiatem rawskim a powiatem Bohoduchiw na Ukrainie ( Starostwo  
   Powiatowe ) 
- Udział w spotkaniu z Jerzym Hoffmanem w Muzeum Ziemi Rawskiej 
- Udział w Forum Samorządowym w Gnieźnie 
- Rada Sportu 
- Udział w V Festiwalu Pieśni Patriotycznych Biało-Czerwone Nuty ( MDK) 
- Udział w Mszy Św.  w intencji Ojczyzny oraz udział w uroczystościach z 
   okazji Narodowego Święta Niepodległości – 11 listopada 
- Wyjazd do Berlina z Mecenasem Młynarczykiem oraz Zbigniewem  
   Karpińskim 
- Spotkanie z mieszkańcami oraz radnymi Grażyną Dębską, Krzysztofem      
  Chałupką, Jackiem Malczewskim, Rafałem Miszczakiem  
- Spotkanie z Krzysztofem Wasilewskim z Grodziska Mazowieckiego 
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- Spotkanie z księdzem Świstakiem 
- Spotkanie z mieszkańcami oraz radnymi Stanisławem Kabzińskim i  
  Zbigniewem Sienkiewiczem  
- Spotkanie z Prezesem Misztalem odnośnie komunikacji miejskiej 
- Spotkanie z Wójtem Gminy 
- Spotkanie z Panem Stąporkiem (OSP) 
- Spotkanie ze Stowarzyszeniem Kupców 
- Spotkanie ze Starostą Lubińskim Adamem Myrdą  
- Spotkanie z Kuratorem Oświaty ( MDK) 
- Udział w Dniu Pracownika Socjalnego 
- Udział w Spotkaniu „Lekarze Miastu – przede wszystkim kultura  
   Doktorze ‘’ organizowane przez przewodniczącego Delegatury Skierniewickiej     
   Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi lek. Roberta Filipczaka (MDK) 
- Udział w I Powiatowo-Gminnym Forum Gospodarczym Wsi , w Kleszczowie 
- Udział w Spotkaniu pt. ,, Rawianie Sukcesu” z Panem Markiem Mirowskim (MDK) 
- Komisja Oświaty ,, Sport w mieście” 
- Podpisanie porozumienia międzygminnego z Panem Wójtem  
- Spotkanie z Pani Prezes Rawskiego Stowarzyszenia AMAZONKI  
- Spotkanie z Panem Cezarym Zamana  
- Spotkanie z dyrektorem radia Victoria Łowicz, z księdzem Piotrem Krzyszkowskim  
- Spotkanie z Redaktorem Naczelnym Andrzejem Malką oraz specjalistą ds. marketingu  
   i reklamy Tadeuszem Majką, gazety Twój Kurier Regionalny 
- Udział w Mszy Św. oraz wieczorze poetyckim z Panem Markiem Chrzanowskim 
- Spotkanie z kierownikiem Mc Donald’s Panem Markiem Jarząbkiem oraz z Panią 
  Agnieszką Dębosz 
- Wyjazd do Łowicza ze Starostą oraz Wójtem ( imieniny biskupa Dziuby ) 
 

Ad 12. Interpelacje, zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił następujące tematy: 
- przedstawił treść pisma  Koła Powiatowego NOWOCZESNA w Rawie Mazowieckiej w 
sprawie  wezwana do usunięcia naruszenia prawa w uchwale  nr XXI/159/16  w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższa od wartości rynkowej; 
 
-  opinię prawną w sprawie wezwana do usunięcia naruszenia prawa uchwała nr XXI/159/16  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższa od wartości rynkowej. 
 
-  treść pisma Wojewody Łódzkiego w związku ze skargą jaka wpłynęła do organu nadzoru  
na uchwałę nr XXI/159/16  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę 
niższa od wartości rynkowej; 
 
- treść odpowiedzi do Wojewody Łódzkiego w związku ze skargą jaka wpłynęła do organu 
nadzoru na uchwałę nr XXI/159/16  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
za cenę niższa od wartości rynkowej. 
  
- treść pisma jakie wpłynęło do Rady Miasta od Parafii Rzymskokatolickiej pw. NPNMP 
 w Rawie Mazowieckiej w sprawie wsparcia finansowego na realizację prac remontowych 
kościoła. 
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Radny Stanisław Kabziński zabierając głos zwrócił uwagę na złe oznakowanie nowo 
otwartej ulicy Opoczyńskiej.  
 

Radny Sławomir Stefanik zwrócił uwagę na fatalny stan nawierzchni  ulicy Wałowskiej. 
Należy jak najszybciej wykonać to zadanie. 
 

Radny Piotr Irla zwrócił się z pytaniem zadanym na poprzedniej sesji -  jakie środki 
finansowe podatku od środków transportowych z ulicy Wałowskiej wpływają do budżetu 
Miasta. Przy ulicy Wałowskiej znajdują się firmy transportowe. W jakiej wysokości wpływa 
podatek do budżetu miasta. 
 

Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta odpowiadając poinformowała, że od firmy transportowej 
Pl Trans -  jest to podatek w wysokości 22 755 zł rocznie oraz 8 000, - zł od Przedsiębiorstwa 
PKS.  
 

Radny Michał Glicner zabierając głos zwrócił uwagę na fakt, że brak w mieście mieszkań, 
brak planów w sprawie  gospodarki mieszkaniowej. Należy w tym temacie podjąć działania. 
 

Radny Sławomir Stefaniak  zgłosił wniosek aby na stronie internetowej Urzędu Miasta  
zamieść informację o gruntach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. 
Będzie to sygnał dla zainteresowanych budownictwem mieszkaniowym. 
 

Radny Piotr Irla zgłosił wniosek aby na kolejnych sesjach Rady Miasta była  informacja na 
temat działalności  Miejskich Spółek. 
 

Następnie głos zabrała Pani Jadwiga  Smyczek autorka wniosku do budżetu obywatelskiego  
„ Plac Zabaw nad zalewem”.  Pani Smyczek wyraziła swoje niezadowolenie wobec faktu 
wkreślenia z budżetu tego wniosku. Zdaniem w/w celowo ogłoszono przetarg na to zadanie 
aby wyeliminować  ten projekt.  
 
Radny Michał Glicner zabierając głos wyraził swoje niezadowolenie z pracy w komisji ds. 
budżetu obywatelskiego. Stwierdził, że komisja działa niezgodnie z przyjętym regulaminem, 
łamie regulamin, dlatego też nie uczestniczył w obradach. 
  
Przewodniczący Rady zabierając głos wyjaśniał, że ogłoszenie przetargu na tę inwestycję  było 
konieczne z uwagi na ustawę o zamówieniach publicznych a nie z uwagi na  wyeliminowanie 
projektu. Plac zabaw w tym miejscu powinien powstać. 
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak zabierając głos zapewnił, że Miasto uczyni wszystko w 2017 
roku aby ten plac zabaw na zalewem powstał. 
 

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XXI Sesji  
              Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1400  do   1830. 
             
              Sporządziła Alicja Lasota.                       

  
Przewodniczący Rady  

          Miasta Rawa Mazowiecka 
        Zbigniew Sienkiewicz 


