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                                            P r o t o k o ł 
                        z obrad XXIII  Sesji VII kadencji Rady Miasta 
                       Rawa Mazowiecka w dniu  29  grudnia  2016r. 
 
 
Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury.  
Uczestniczyło 15 radnych.  

 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal, Zastępca Burmistrza Miasta  
Marek Pastusiak, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy  
jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. 
  
Obrady XXIII  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 XXII Sesji Rady Miasta. 
4. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
    miasta Rawa Mazowiecka. 
5. Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta 
    Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021. 
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 
7. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  
    na lata 2016-2019. 
8. Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2016 roku nie wygasają 
     z upływem roku budżetowego. 
9. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
    Wodnej w  Łodzi. 

 10. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
     oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka na rok  2017. 

 11. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego. 
 12. Określenie formy i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków  ich rodzin. 
 13. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za  rok 2016 oraz  
       przedłożenie planów pracy na rok 2017. 
 14. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 15. Interpelacje, zapytania. 
 16. Zakończenie obrad. 

 
Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal   przedstawił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
następujące tematy: 
-  zmiana uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych     
   jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa  Mazowiecka oraz trybu i  
   zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
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  - określenie wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
     przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.     
          
Innych propozycji do porządku obrad nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał kolejno  pod głosowanie wnioski: 
- w sprawie zmiana uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla     
  niepublicznych  jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa  Mazowiecka     
  oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
   
- w sprawie określenie wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
     przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.    
 
  Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 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 XXII Sesji Rady Miasta. 
4. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
    miasta Rawa Mazowiecka. 
5. Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta 
    Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021. 
6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 
7. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  
    na lata 2016-2019. 
8. Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2016 roku nie wygasają 
     z upływem roku budżetowego. 
9. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
    Wodnej w  Łodzi. 

 10. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
     oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka na rok  2017. 

 11. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego. 
 12. Określenie formy i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków  ich rodzin. 
 13. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych   

    jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa  Mazowiecka  oraz trybu i  zakresu  
    kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

 14. Określenie wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
     przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.   

 15. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za  rok 2016 oraz  
       przedłożenie planów pracy na rok 2017. 
 16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
 17. Interpelacje, zapytania. 
 18. Zakończenie obrad. 

 
   Uwag do porządku obrad nie było. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
 



 3 

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
 
Protokół z obrad XXII Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 15 radnych. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz z uwagi na sta zdrowia ( chore gardło) 
przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu  Rady Miasta Jackowi Malczewskiemu. 
 
Ad 4. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
    miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka 
sporządzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  
Opracowanie projektu STUDIUM (IV edycja) jest wyrazem realizacji uchwały Nr XXXIX/299/14 z 
dnia 3 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, przyjętego uchwałą  
Nr LIV/399/2010 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, ze 
zmianą przyjętą uchwałą Nr XXXVIII/295/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 lipca 2014 r. 
Projekt STUDIUM podlegał procesowi opiniowania i uzgadniania z właściwymi organami 
administracji państwowej i samorządowej oraz został wyłożony do publicznego wglądu wraz z 
prognozą wpływu na środowisko. Przeprowadzono dyskusję publiczną nad ustaleniami studium. 
Projekt studium podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w okresie od 20 października 2016 r. do 
22 listopada 2016 r. Uwagi można było wnieść w okresie wyłożenia oraz w terminie do dnia 14 
grudnia 2016 r. W okresie wyłożenia wpłynęły dwa pisma z uwagami do treści ustaleń studium oraz 
do prognozy. Uwagi te zostały uwzględnione. 
 
Następnie referował projektant Andrzej Bargieła. 
Powiedział m.in. 
 W proponowanym dokumencie utrzymano zasadę tworzenia oferty terenowej pod nową zabudowę 
mieszkaniową, w pierwszej kolejności w zwartej strukturze przestrzennej zabudowy miasta, a w 
drugiej kolejności w terenach poza tą strukturą, ale w styczności z infrastrukturą techniczną. 
Stwierdzono brak przesłanek do promowania terenów nowej zabudowy poza granicami miasta. 
Wielkość terenów budowlanych zabudowy mieszkaniowej jest dostosowana do ostrożnej prognozy 
demograficznej, a wielkość wskazanych terenów jest uzasadniona: 
- koniecznością stworzenia zjawiska konkurencji (zwiększenia podaży a co za tym idzie obniżenia 
ceny gruntów prawie wyłącznie własności prywatnej) oraz uwzględnienia niepewności procesów 
rozwojowych, niezbędne jest zwiększenie zapotrzebowania na tereny o 30%, 
- koniecznością realizacji odcinków dróg podstawowego układu komunikacyjnego, 
- posiadaniem w perspektywie 30 lat potencjału finansowego dla realizacji inwestycji związanych z 
przygotowaniem terenów do zabudowy. 
Podstawowymi ustaleniami w zakresie kierunków rozwoju przestrzennego jest przyjęcie założeń: 
- miasto jest centrum wielofunkcyjnym powiatu rawskiego, 
- w strukturze przestrzennej obowiązuje koncentryczny model rozwoju z koncentracją obiektów 
usługowych w rejonie śródmieścia, otoczonych zabudową mieszkaniową o średniej intensywności, 
- peryferyjnie do centrum lokowanie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w dalszej 
kolejności poza drogą ekspresową terenów produkcyjnych, 
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- rozwoju terenów produkcyjno - usługowych położonych w zbliżeniu do węzłów na drodze 
ekspresowej, 
- rozbudowy podstawowej sieci dróg zbiorczych i budowy ulic w obszarach zabudowy 
mieszkaniowej, 
- rozbudowy systemów infrastruktury technicznej w miarę zapotrzebowania, 
- ochrony środowiska, w tym zasobów środowiska na terenie projektowanego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, obejmującego dolinę rzeki Rawki, 
- ochrony zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego  
z wprowadzeniem do planów miejscowych szczególnych wymogów i warunków zagospodarowania. 
Oceniając wpływ ustaleń studium (określających kierunki rozwoju poszczególnych obszarów a co za 
tym idzie przyszłe przeznaczenie terenu w planach miejscowych) na przyrodnicze obszary należy 
stwierdzić, że zachowano podstawowe zasady przyjęte  
w dyrektywach. 
W obszarach tych: 
- utrzymano dotychczasową formę użytkowania terenu w przewadze na użytkach zielonych, 
gruntach rolnych i leśnych, 
- wykluczono zalesianie łąk w dolinach rzek, 
- wykluczono zabudowę. 
W zakresie najważniejszych zmian w kierunkach rozwoju przestrzennego w stosunku do dotychczas 
obowiązującego dokumentu: 
- wielkość terenów promowanych do zabudowy mieszkaniowej, dostosowano do ostrożnej prognozy 
demograficznej, 
- następuje jakościowy wzrost powierzchni terenów wytypowanych pod rozwój sfery produkcyjno-
usługowej, 
ograniczono tereny produkcyjne w części śródmiejskiej miasta. 
Ustalenie nowych kierunków rozwoju dla obszaru miasta skutkuje możliwością przeznaczenia 
terenu pod różne kategorie zagospodarowania. 
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa  
Mazowiecka podlegał jednoczesnym procedurom sporządzenia studium przewidzianym przepisami  
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurom 
strategicznej oceny na środowisko przewidzianym przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  
oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu 
właściwych organów oraz zapewniono udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu. 
W związku z przepisami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko należy stwierdzić, co następuje: 
- projekt studium, jako dokument wskazujący kierunki rozwoju mające wprost odzwierciedlenie w 
sporządzanych planach miejscowych, nie podlegał wariantowaniu  
w zakresie proponowanych ustaleń; 
- w studium zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 
opinie właściwych organów, w trakcie procesu wyłożenia projektu studium wraz z prognozą do 
publicznego wglądu zgłoszono dwie uwagi, które zostały uwzględnione. 
Z uwagi na położenie obszaru studium nie przeprowadzono postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, propozycje dotyczące metod i częstotliwości 
przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu, zostały zawarte w 
prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu studium. 
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Radny Piotr Irla zwrócił uwagę na planowanie  przy ulicy Mszczonowskiej strefy pod 
budownictwo mieszkaniowe, zdaniem radnego  jest to zły pomysł gdyż strefa ta w większości 
planowana jest pod przemysł, strefa mieszkaniowa planowana jest w środku strefy przemysłowej, 
co w przyszłości może rodzić duży konflikt społeczny. 
  
Radny Sławomir Stefaniak zwróci uwagę na tereny przy ulicy 1 Maja, które mogą być 
przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. 
 
Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Andrzej Antosik– przewodniczący komisji. 
Komisja Komunalna opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.   
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski 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 większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 14,    
 wstrzymujący – 1. 
 
Ad  5. Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta 
    Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021. 
 
Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Powiedziała m.in. 
 
Opracowanie wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta  
Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021 jest realizacją obowiązku, który nakłada  ustawa z dnia 
21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego. 
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Miasta zgodnie  
z art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego jest podstawowym zadaniem Miasta. 
Celem Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2017 – 2021 jest wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej  do: 
zwiększenia możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców 
Rawy Mazowieckiej, poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta, określenia polityki 
czynszowej zapewniającej utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym, zwiększenia  
efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem Miasta. 
Aktywna pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców Rawy 
Mazowieckiej oraz zapewnienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka 
odbywać się będzie na zasadzie celowości, przejrzystości, sprawiedliwości i efektywności. 
Nadrzędnym celem programu jest ogólna poprawa warunków zamieszkiwania lokalnej społeczności. 
Głównym środkiem do realizacji tego celu są nowe mieszkania oraz remonty i modernizacja 
zasobów istniejących.  
Planuje się znaczną poprawę osiągnąć poprzez właściwe wykorzystanie istniejących zasobów 
mieszkaniowych, dostosowując je do standardu i kosztu mieszkań oraz potrzeb i możliwości 
finansowych rodzin. Troską miasta głównie objęte będą te grupy, które z bieżących dochodów nie 
mogą uzyskać i utrzymać mieszkania. 
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Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Andrzej Antosik– przewodniczący komisji. 
Komisja Komunalna opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021. 
 
Innych opinii ani wniosków nie było. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski przedstawił treść projektu uchwały w sprawie    
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2017-2021. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie . Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2016 r. 
 

                     Temat referowała Jolanta Witczak  Skarbnik Miasta. 
                     Powiedziała m.in.    
 
                     Zmiany w planie dochodów dotyczą: 

1/ Dział 600 - zmniejszenie o kwotę 40.000 zł tj. do wysokości faktycznych wpływów dochodów 
z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. Mandaty karne straży są to mandaty 
kredytowe, które wpływają do kasy budżetu ze znacznym późnieniem, często poprzez egzekucję 
komorniczą. 
2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
- zmniejsza się o kwotę 145.000 zł w § 0690 wysokość planowanych dochodów z opłat adiacenckich 
i opłat z tytułu służebności terenu. W br. nie wpłynęły do budżetu środki z opłat adiacenckich, a po 
zmianie klasyfikacji budżetowej dochody z opłat za służebności gruntów księgowane są w § 0470. 
- zmniejsza się o kwotę 70.000 zł w § 0760 planowane dochody z opłat z tytułu przekształcenia 
użytkowania wieczystego w prawo własności, korekta dochodów do wysokości faktycznych 
wpływów w br. 
- zmniejsza się o kwotę 500.000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0770 ze sprzedaży 
składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta, korekta planu do 
wysokości faktycznych wpływów uzyskanych z tego tytułu w br. Plan dochodów w tym paragrafie 
po zmianie wynosić będzie 841.630 zł. 
3/ Dział 750 – zmniejsza się o kwotę 50.000 zł  tj. do wysokości faktycznych wpływów planowane 
dochody z opłat różnych klasyfikowane w rozdziale 75023 – Urzędy miast. 
4/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat. 
- zmniejszenie o kwotę 100.000 zł w § 0360 planowane dochodów z podatku od spadków i darowizn 
tj. do wysokości faktycznych wpływów z tego podatku w br. 
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł planowanych dochodów w § 0430 z opłaty targowej tj. 
do wysokości faktycznych  wpływów z tej opłaty w br.,  
- zmniejszenie o kwotę 150.000 zł planowanych dochodów w § 0490 z opłat lokalnych tj. z opłat za 
zajęcie pasa drogowego. W br. z uwagi na mniejszy zakres inwestycji prowadzonych na terenie 
naszego miasta wydano znacznie mniej decyzji  dla inwestorów realizujących  zadania w pasie 
drogowym niż w latach poprzednich, 
- zmniejszenie o kwotę 80.000 zł planowanych dochodów z podatku od czynności  cywilno-
prawnych tj. do wysokości faktycznych wpływów w br. z tego podatku. Niższe wpływy uzyskano z 
podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez  osoby prawne.  
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5/ Dział 758- Różne rozliczenia 
– w §  0920 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł   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 znacznie wysokie dochody z tytułu odsetek od wolnych środków na  rachunkach 
bankowych, 
6/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 
- dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z § 0690 z tytułu opłat wnoszonych przez 
rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim do planu  dochodów w § 0830, zgodnie z 
objaśnieniami do klasyfikacji budżetowej. Zmniejsza się o kwotę 180.000 zł wysokość planowanych 
dochodów z opłat za opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim tj. do wysokości faktycznych 
wpływów z opłat pobieranych od rodziców,  po uwzględnieniu faktycznej obecności dziecka w 
placówce, 
7/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 
- wprowadza się do planu dochodów wpływy do budżetu z wpłaty zaliczkowej dywidendy od spółki 
miejskiej  ZGO Aqarium w § 0740 w wysokości 600.000 zł. 
 
Zmiany w planie wydatków dotyczą: 
1/ Dział 600 – Transport. 
-  rozdział 60016 – zmniejsza się o kwotę 80.000 zł planowane wydatki na realizację inwestycji 
drogowych tj. do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Wykaz zadań objętych korektą 
zapisany został w  załączniku  nr 3 do projektu uchwały - Opracowanie koncepcji budowy drogi 
łączącej ulice Skierniewicką z ul. Mszczonowską.  
2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
- rozdział 70021 – zwiększa się o kwotę 75.000 zł planowane wydatki na utrzymanie socjalnych 
zasobów mieszkaniowych miasta oddanych w zarządzanie do Rawskiego RTBS.  
- rozdział 70095 – zmniejsza się o kwotę 450.000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne 
Budowa mieszkalnego budynku socjalnego. Korekta do wysokości faktycznych potrzeb środków z 
budżetu miasta na to zadanie w br. 
3/ Dział 750 – Administracja publiczna. 
- rozdział 75023 – zmniejsza się o kwotę  200.000 zł wysokość planowanych wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Korekta wydatków wynika z 
faktu niewykorzystania planowanych środków na odprawy emerytalne oraz występujących 
oszczędności w funduszu wynagrodzeń  z tytułu zwolnień lekarskich, oszczędności związane z 
obsadą etatową w niektórych wydziałach. 
4/  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 
 - rozdział 75421 – rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 123.000 zł  planowaną w budżecie na 
wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W trakcie bieżącego roku nie wystąpiły na szczęści 
żadne zdarzenia losowe ( huragany, ulewy, pożary  lub inne rodzaje klęski żywiołowej) , które 
wymagałyby zaangażowania środków z tej rezerwy. 
5/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego. 
- rozdział 75704 -  zmniejsza się o kwotę 85.200 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 na budowę pierwszego budynku wielorodzinnego przy ul. Słowackiego. 
6/Dział 758 – Różne rozliczenia. 
- zwiększa się o kwotę 233.483 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 
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7/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 
- rozdział 80101 - zwiększenie o 88.000 zł wydatków bieżących w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez miasto: w SP Nr 2 kwota 52.000 zł na pokrycie zobowiązań , w SP Nr 4 kwota 
36.000 zł w związku z urlopami zdrowotnymi 3 nauczycieli.  
- rozdział 80103 – zwiększenie planowanych wydatków na pokrycie zobowiązań na wynagrodzenia i 
pochodne w związku z utworzeniem od września br. dodatkowych oddziałów klas zerowych w 
szkołach podstawowych: w SP Nr 2 dwa nowe oddziały, w SP  Nr 1 trzy nowe oddziały. 
- rozdział 80110 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł planowanych wydatków w Gimnazjum  
Nr 2 na pokrycie zobowiązań dotyczących wynagrodzeń i pochodnych. 
- rozdział 80150 zwiększenie środków w tym rozdziale  o kwotę 19.300 zł to środki dla SP Nr 1 na 
pokrycie kosztów zatrudnienia dodatkowych nauczycieli w związku z przyjęciem do szkoły dzieci z 
orzeczeniami o konieczności kształcenia indywidualnego, a w SP Nr 4 konieczność zabezpieczenia 
środków na kształcenie dziecka w specjalistycznej poradni, zgodnie z  orzeczeniem.  
- rozdział 80195 - zmniejsza się o kwotę 85.000 zł wysokość planowanych wydatków na realizację 
inwestycji  wskazanej  w załączniku nr 3 do projektu uchwały - Opracowanie dokumentacji 
technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej - zmiana dokumentacji 
wraz z projektem aranżacji wnętrz i wyposażenia.  
8/Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
- rozdział 85305 – zmniejsza się o kwotę 46.300 zł wysokość planowanych środków własnych 
budżetu miasta na utrzymanie żłobka miejskiego. W trakcie roku budżetowego Miasto Rawa 
Mazowiecka otrzymało na dofinansowanie działalności bieżącej żłobka dotację celową w kwocie 
177.815 zł  z budżetu państwa, w ramach rządowego programu MALUCH. Ponadto na wniosek 
Dyrektora tej placówki przenosi się z wydatków bieżących kwotę 6.300 zł na konieczny zakup 
zmywarki o odpowiednich dla tej placówki parametrach technicznych. 
9/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 
- rozdział 85401 – zwiększa się o 11.000 zł tj. do wysokości faktycznych potrzeb planowane 
wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej w SP Nr 1,  w związku z koniecznością zwiększenia 
obsady etatowej od września 2016 r. 
10/ Dział 900 – Gospodarka komunalna.  
- rozdział 90095 - zwiększa się o kwotę 50.000 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 250.000 zł wydatki majątkowe w tym rozdziale tj. do wysokości faktycznych potrzeb 
w br. na realizację inwestycji  wskazanej w załączniku nr 3 do projektu uchwały - Budowa Instalacji 
Fotowoltaicznej o mocy 150kW  na dachu i elewacji budynku lodowiska i  krytej pływalni.  
 
Radny Sławomir Stefaniak  zabierając głos zwrócił uwagę  na  zmniejszoną  kwotę 85.000 zł 
planowanych wydatków na realizację inwestycji - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy 
Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej - zmiana dokumentacji wraz z projektem 
aranżacji wnętrz i wyposażenia. Apelował aby ta inwestycja znalazła się w budżecie na 2017 rok. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu Miasta na 2016 rok. 
 

                      Innych opinii nie było. 
    

                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski 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 15 radnych. 
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Ad 7. 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 uchwale zmieniającej budżet na 2016 rok dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na 
realizacje zadania wieloletniego ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF.  
Zmiana dotyczy zmniejszenia  wysokości  planowanych wydatków w 2016 r. na zadanie pn. 
Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej.  
Zmniejszono w br. planowane wydatki na to zadanie z kwoty 500.000 zł do kwoty 50.000 zł.  
Zmiana ta musi zostać wprowadzona również w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. 
 
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. 
    

                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   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 15 radnych.  
 
Ad 8. Wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2016 roku nie wygasają 
     z upływem roku budżetowego. 
 

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

W budżecie miasta Rawa Mazowiecka na 2016 rok planowane były do wykonania zadania wybrane 
w ramach Budżetu Obywatelskiego tj:  
1/ Miejsce do grillowania – teren zalewy Tatar – kwota 16.000 zł. 
2/ Zakup podium – kwota 4.000 zł. 
Zadania te zostały przygotowane do realizacji w ostatnim dniach grudnia 2016 r., a ostateczne ich 
wykonanie i zakup nastąpi najpóźniej w pierwszym półroczu 2017 roku. 
Biorąc pod uwagę powyższe,  zasadnym jest przekazanie środków planowanych na to zadanie do 
wydatków nie wygasających, z realizacją do końca maja 2017 r.  
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany wykaz wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka,     
 które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
   

                      Innych opinii nie było. 
    

                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie  wykazu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2016 roku nie wygasają 
 z upływem roku budżetowego. 
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 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Ad 9. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
    Wodnej w  Łodzi. 
 

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

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w sprawie  uzyskania dofinansowania do kosztów rewaloryzacji 
zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej ze środków Funduszu.  
Wniosek ten uzyskał pozytywna ocenę Zarządu Funduszu i został skierowany pod obrady Rady 
Nadzorczej Funduszu. Rada nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 28.10.2016 r.  przyznała 
dofinansowanie  dla projektowanej inwestycji  w kwocie 2.197.000 zł.  
Prognozowany koszt inwestycji w latach 2017-2018 według kosztów inwestorskich to kwota 
5.200.000 zł. Miasto przygotowuje również wniosek o uzyskanie dodatkowego dofinansowania tej 
inwestycji ze środków budżetu Unii Europejskiej z kontraktu Województwa Łódzkiego w ramach 
dużego zadania związanego z  Rewitalizacją miasta Rawa Mazowiecka.   
 
Radny Michał Glicner zabierając głos stwierdził, że zadanie - rewaloryzacji zabytkowego Parku 
Miejskiego jest zadaniem bardzo kosztownym lecz mało praktycznym. Inwestowanie tak wysokiej 
kwoty w zieleń jest nieekonomiczne wobec braku mieszkań socjalnych. 
 
Radny Rafał Miszczak zabierając głos wyraził swoje niezadowolenie wobec inwestycji w 
rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego. Kwota 5.500 tys. złotych jest zbyt wysoka.  
Pierwsze rozmowy w sprawie rewaloryzacji parku to kwoty około 700 tys. zł. 
Mamy w mieście dużo ważniejszych inwestycji  do sfinansowania. W obecnym projekcie  zawarta 
kwota 700 tys. na budowę szaletu i monitoringu parku jest porażająca i nie do przyjęcia. 
 
Radny Bartłomiej Kosiacki zabierając głos również stwierdził,  że inwestycja rewaloryzacji 
zabytkowego Parku Miejskiego jest  bardzo kosztowna lecz mało praktyczna. Przesłanką jest jedynie 
fakt, że ta inwestycja jest spójna z rewitalizacją centrum miasta. Odstąpienie od tego zadania może 
mieć negatywny wpływ na dotacje rewitalizacji miasta.  
Radny nie zajął stanowiska w tej sprawie. 
 
Radny Zbigniew Sienkiewicz - Przewodniczący Rady Miasta zabierając głos potwierdził 
stanowisko przedmówcy. Dodał, że trudno znaleźć uzasadnienie i celowość dla tego zadania. 
Spójność tego zadania  z rewitalizacją miasta  to duży problem. 
 
Radny Michał Glicner zabierając głos dalej przedstawiał swoje argumenty przeciw realizacji 
zadania – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego. Zdaniem radnego jest to  projekt 
prospołeczny i  nieprzemyślany pod względem celowości. Proponowany projekt jest nie do 
przyjęcia, zamiar powrotu do wizji parku sprzed kilku dziesięciu lat jest błędem. 
 
Radny Rafał Miszczak zabierając głos ponownie  wyraził swoje niezdecydowanie w sprawie 
głosowania, sprawa  obranego kierunku rewitalizacji zdaniem radnego  jest błędna i niezasadna. 
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Radny Leszek Jarosiński wyraził swoje zdziwienie wobec toku dyskusji. 
Zdaniem radnego należy realizować tę inwestycje, jest to trudna decyzja, lecz takie też Rada musi 
odważnie podejmować. Ryzyko jest duże lecz małymi krokami należy iść do przodu. 
Ta decyzja jest trudna dla budżetu miasta, bardzo go obciąża lecz jest bardzo ważna dla rozwoju 
miasta. Społeczeństwo dało Burmistrzowi zielone światło dla realizacji tej decyzji – rewitalizacja 
centrum miasta. 
 
Radny Michał Glicner zabierając głos przedstawiał argumenty dla których ta rewitalizacja nie ma 
sensu. Pierwszy projekt zakładał wiele trafnych inwestycji jak na przykład  Centrum Aktywizacji 
Rodziny. Ten projekt upadł. Obrany kierunek rewitalizacji centrum miasta jest złym kierunkiem. 
 
Radny Zbigniew Tuszyński zabierając glos stwierdził, że obecny stan parku miejskiego wymaga  
zabiegów pielęgnacyjnych, rewaloryzacja parku jest jak najbardziej wskazana a tym samym przyjęcie 
dotacji przyjęcia  dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
 Wodnej w  Łodzi. 
 
Wiceburmistrz Marek Pastusiak zabierając głos przedstawiał argumenty za rewaloryzacją parku 
miejskiego i przyjęcia dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w  Łodzi. Park miejski  wymaga gruntownych zabiegów pielęgnacyjnych oraz naprawy placu zabaw, 
alejek czy napraw mostu. 
Jest on niezbędnym miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców zarówno dla dzieci jak i seniorów.  
Park miejski  to zielone płuca miasta, o które powinniśmy dbać.  
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w  Łodzi. 
 

                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie przyjęcia  dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
 Wodnej w  Łodzi. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 11,  
 przeciw - 2, wstrzymujących – 2. 
 

    Ad 10. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
     oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka na rok  2017. 
 
Temat referowała Dagmara Rykaczewska – pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów    
 alkoholowych. 
 Powiedziała m.in. 
 
Do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu oraz  działań 
związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 
Realizacja zadań w tym zakresie prowadzona jest 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  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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W wyroku sygnatura akt  IIGSK 1614/12  z dnia 9 stycznia 2014 r. 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  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  2017. 
    

                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii  na rok  2017. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.   
 

   Ad 11. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego. 
 

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

 
     Nakłady inwestycyjne poniesione na renowację płyty boiska sportowego  stadionu miejskiego, 
przy ulicy Zamkowej Nr 3 w Rawie Mazowieckiej będącego w zarządzie  Ośrodka Sportu i 
Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej  przekazuje się temu Ośrodkowi  
powiększając tym  wartość jego  mienia komunalnego.  
 
Lp. Nazwa usługi  Wartość /brutto/ zł  
1. Wykonanie i podłączenie automatycznego systemu 

nawadniania 
49.000,00 

2. Zakup i wymiana na nowe bramki aluminiowe z tulejami, 
pełnowymiarowe 

9.500,00 

3. Spulchnianie płyty boiska 4.000,00 
4. Oprysk od chwastów 2.499,99 
5. Dosiew wgłębny trawy 5.000,00 
6. Wymiana trawy z rolki w polach karnych 2.499,99 
7. Wykonanie nawożenia dolistnego 2.499,99 
8. Wykonanie oprysku przeciwgrzybicznego 2.499,99 
9. Piaskowanie 11.000,01 
                                                                  RAZEM 88.499,97 
 

 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała  przekazanie  Ośrodkowi  Sportu i Rekreacji im. Haliny 
Konopackiej w Rawie Mazowieckiej mienia komunalnego.  
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                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   przedstawił treść projektu uchwały  
   w sprawie  wyposażenia w majątek samorządowego zakładu budżetowego. 

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

 
   Ad 12. Określenie formy i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków  ich rodzin. 

 
Temat referował Wiceburmistrz Miasta Marek Pastusiak. 
Powiedział m.in. 
Wyrażenie zgody przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka na zaproszenie jednej nieokreślonej imiennie 
rodziny repatriantów z terenu byłego ZSRR stanowi podstawę do wszczęcia procedury repatriacyjnej 
wobec naszych rodaków pragnących wrócić do ojczyzny. 
Zgodnie z dyspozycja art. 20 ustawy o repatriacji  formy, wysokość i tryb przyznawania pomocy dla 
repatriantów  i członków najbliższej rodziny repatrianta określają organy jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia , która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Konsul wydaje takiej 
osobie wizę krajową w celu repatriacji po przedstawieniu dowodu potwierdzającego posiadanie lub 
zapewnienie lokalu mieszkalnego i źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej zwanych też 
warunkami osiedlenia  się. Taki dowód stanowić może, zgodnie z brzmieniem art.12 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, stosowna uchwała rady gminy. 
Gminie, która zapewnia lokal i źródła utrzymania repatriantowi udziela się dotacji z budżetu 
państwa na podstawie porozumienia z wojewodą. Przy udzielaniu dotacji uwzględnia się wielkość 
lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie i stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty 
poniesione przez gminę. 
Rozważając możliwości przyjęcia repatriantów na teren Miasta Rawa Mazowiecka wzięto pod 
uwagę miejscowe uwarunkowania lokalowe  i uznano, iż  Miasto Rawa Mazowiecka może przyjąć 
jedną rodzinę i zapewnić jej lokal mieszkalny z zasobów komunalnych. 
 

                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   przedstawił treść projektu uchwały  
   w sprawie określenia formy i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków  ich rodzin. 

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

 
    Ad 13. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla 
    niepublicznych jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa  Mazowiecka   
    oraz trybu i  zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

 
Temat referował Arkadiusz Rataj – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 
Powiedział m.in. 
Zmiana uchwały Nr XXII/166/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych 
funkcjonujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania  ma za zadanie doprecyzować zapis, o którym mowa w § 9 ust. 2 
uchwały w odnosząc się bezpośrednio do ustawy o finansach publicznych, gdyż jest to jedyny akt 
prawny, na podstawie którego podmioty, o których mowa w uchwale (niepubliczne przedszkola i 
inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego) dokonują zwrotu w przypadku nienależnie 
pobranych, czy też niewykorzystanych dotacji. 
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                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   przedstawił treść projektu uchwały  

   w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania  i rozliczania dotacji dla niepublicznych   
   jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa  Mazowiecka  oraz trybu i  zakresu  

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 

    Ad 14. Określenie wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 
     przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.   

 
Temat referował Arkadiusz Rataj – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 
Powiedział m.in. 

 
Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
oraz niektórych innych ustaw,  dokonała nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty  zmieniając treść dyspozycji art. 14 w ust. 5 pkt 1 tej ustawy w ten sposób, iż wysokość 
opłat pobieranych przez gminy za korzystanie z wychowania przedszkolnego dotyczy wyłącznie 
dzieci w wieku do lat 5 (wyłączono dzieci w wieku do lat 6). Stosownie do obowiązujących zasad 
techniki prawodawczej określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", zmiana treści przepisu upoważniającego do 
wydania aktu normatywnego (poprzez zmianę zakresu spraw przekazanych do uregulowania tym 
przepisem) powoduje, iż poprzedni akt normatywny wydany na podstawie poprzedniego brzmienia 
przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego 
treść przepisu upoważniającego (vide § 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia).  
Powyższe stanowisko wynika z pisma Wojewody Łódzkiego nr PNIK-I.4131.377.2016 z dnia 20 
grudnia 2016 r. 
Z tego względu dla wypełnienia tej zmienionej delegacji ustawowej niezbędne jest podjęcie przez 
Radę Miasta Rawa Mazowiecka nowej uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. 
 

                  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   przedstawił treść projektu uchwały  
   w sprawie określenia wysokości opłat za  korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych 

 przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka.   
 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Obrady opuścił Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 
 
Ad 15. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracy za  
 rok 2016 oraz  przedłożenie planów pracy na rok 2017. 
  

   Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski   przedstawił sprawozdanie z realizacji  
planu pracy Rady Miasta za 2016 rok. 
 
Rada Miasta w 2016 roku pracowała w oparciu o zatwierdzony plan  pracy w dniu 29 grudnia  2015 r. 
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Z planowanego planu pracy nie zrealizowano zadania – Bezpieczeństwo w mieście . 
Zadanie to proponuje się o przeniesienie do realizacji w 2017 roku. 
 
 
W 2016 r. Rada Miasta obradowała 11 razy. 
 
 W tym jedno posiedzenie  (15.04 2016) na wniosek Burmistrza Miasta. 
 Uchwalono 86  uchwał. 
 
Frekwencja: 
 Piotr Irla                        - 1 raz nieobecny 
Bartłomiej Kosiacki       - 1 raz nieobecny 
Zbigniew Sienkiewicz    -  1 raz nieobecny 
Zbigniew Tuszyński       - 1 raz nieobecny 
  
Pozostali radni 100 % obecności. 
 

   Następnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski    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.Informacja w sprawie reformy oświaty 
3. Informacja w sprawie funkcjonowania  
    Spółki ZEC 

 
Sekretarz Miasta 
Wydział OKZiS 
 
Prezes Spółki 

2. II kwartał  
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za     
   rok 2016 
2.Opinia  Komisji Rewizyjnej dotycząca   
   sprawozdania z wykonania budżetu za  
   rok 2016 
3.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi  
    Miasta 
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał  
   Rady Miasta 

 5.Zmiany w budżecie miasta na 2017 rok.  
6. Bezpieczeństwo w mieście 
7. Informacja w sprawie funkcjonowania  

    Spółki RTBS 
 

 
Skarbnik Miasta 
 
Komisja Rewizyjna 
 
 
 
 
Sekretarz Miasta 
Skarbnik Miasta 
 
Komendant Straży 
Miejskiej 
Prezes Spółki 
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3. III kwartał  
  1.Informacja o wykonaniu budżetu miasta  
     za I półrocze 2017r. 
  2.Zmiana w budżecie miasta na 2017 r. 
 3.Informacja o przygotowaniach do       
    nowego roku szkolnego. 
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał. 
3. Informacja w sprawie funkcjonowania  
    Spółki ZGO AQUARIUM 

 
Skarbnik Miasta 
  
 
Wydział Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu 
 
 
Prezes Spółki 

7 IV kwartał 1.Wysokość podatków lokalnych na       
   2018 rok 

  2.Zmiany w budżecie miasta na 2017 r. 
4.Sprawozdanie z realizacji  planu pracy   
   Rady Miasta  i Komisji Rady za 201 r.  
   oraz przedłożenie planów pracy na 2018 r 

 
 

 
Skarbnik Miasta 
 
 
 
 

 
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie za rok 2016 oraz plan pracy Rady Miasta na 2017 r. 

 
Barbara Grzywaczewska – Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego  przedstawiła  
sprawozdanie z planu pracy za 2016 r. oraz plan pracy komisji na 2017 rok.  

 

Komisja  Prawa i Porządku w roku 2016r  odbyła 19 posiedzeń, w tym 12  posiedzeń komisji -do 
zaopiniowania tematów obrad Rady. 

7 posiedzeń - zgodnie z planem pracy komisji, które odbyły się w miesiącach  luty, kwiecień, maj,  
czerwiec, październik i grudzień 2016 
Komisja zrealizowała  w pełni zadania wg. planu pracy Komisji w roku 2016r: 
- tj. zapoznała  się z  informacją  o działalności Straży Miejskiej za rok 2016,  
- zapoznała się z organizacją ruchu w mieście – oznakowanie poziome i pionowe, 
- zapoznała się z informacją na temat planowanych imprez plenerowych i ich realizacja pod  
  względem porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
- zapoznała się programem akcji bezpieczne – funkcjonowanie programu bezpieczna szkoła, 
- zapoznała się z informacją na temat rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem     
   od alkoholu i narkotyków,  
- zapoznała się ze stanem utrzymania czystości na terenach miejskich objętych kontraktami w tym  
   wysypisko, 
- odbyła wspólne posiedzenie ( wyjazdowe) z komisja komunalną pod względem bezpieczeństwa na     
   ulicach miasta w szczególności ul,. Katowicka – teren przy basenie. 
 
P L A N   PRACY KOMISJI  PRAWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO  NA 2017 ROK 
 
Cel główny 
Realizacja zadań wynikających z art.18 Ustawy o Samorządzie Gminnym  
Realizacja zadań zleconych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej 
Zasady i tryb działania . 
Komisja Prawa i Porządku działa zgodnie ze Statutem Miasta Rawa Mazowiecka  
 
1. Omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie  
    działania Komisji ( na bieżąco)  
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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 2018 – grudzień 
           

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

 
   Leszek Jarosiński  – Przewodniczący Komisji  Oświaty  przedstawił  sprawozdanie z planu pracy  
   za 2016 r. oraz plan pracy komisji na 2017 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”. 

 
 Plan Pracy Komisji Oświaty Rady Miasta na 2017 r. 
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 2017 rok w działach dotyczących działania Komisji. 
5. Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w mieście z uwzględnieniem ferii, wakacji    
    oraz zagospodarowanie i wykorzystanie ośrodków sportowych w sezonie letnim zimowym – I  
    kwartał, III kwartał. 
    - Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tatar” 
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    - Aquarium Centrum Fit Rawa 
    - Hala sportowa „Milenium” 
    - Muzeum Ziemi Rawskiej 
    - Miejski Dom Kultury 
7. Wykorzystanie bazy dydaktycznej w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach  –  
    II kwartał ( SP Nr 2, Przedszkole Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” ). 
8. Stan przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 – sierpień 2017 r. 
9. Sport w mieście – funkcjonowanie i aktywnośc  młodzieży. Przegląd obiektów sportowych            
     na terenie miasta Rawa Mazowiecka – wykorzystanie obiektów sportowych w sezonie letnim          
     i zimowym – I kwartał, III kwartał. 

 10. Działalność Miejskiego Domu Kultury – III kwartał. 
 11. Funkcjonowanie i działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tatar” – IV kwartał. 
 12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji i podjętych wniosków w 2017 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 2016 r. oraz plan pracy komisji na 2017 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 dwanaście  posiedzeń, w tym jedenaście  przed 
sesyjnych, w trakcie których realizowała zadania wynikające z przyjętego planu pracy, a w 
szczególności opiniowała zmiany w budżecie na rok 2016 i uchwały pociągające za sobą 
zobowiązania finansowe. 
Na posiedzeniu w miesiącu listopadzie analizowała przedłożony projekt budżetu na 2017 rok. 
 
 
P L A N   PRACY KOMISJI  BUDZETU  NA 2017  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 2016 roku. 

2. luty 
1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
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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 2016r. 

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 2017 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 2018 rok. 
4. Analiza wysokości podatków lokalnych w mieście 

11. listopad  

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
3. Analiza przedłożonego  projektu budżetu miasta na 2018 rok. 
 

12. grudzień 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie działania komisji budżetu. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
3. Sprawozdanie z prac komisji budżetu w roku 2017. 
4. Opracowanie planu pracy komisji budżetu na rok 2018. 

                                                         
  

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

   Andrzej Antosik   – Przewodniczący Komisji  Komunalnej  przedstawił  sprawozdanie z planu pracy  
    za 2016 r. oraz plan pracy komisji na 2017 rok.  

Komisja Komunalna  odbyła 16 posiedzeń, w tym do zaopiniowania tematów posiedzeń  Rady 
Miasta - 11 posiedzeń. 
  
W ramach planu pracy komisja Komunalna  odbyła 6 posiedzeń. 
Komisja  wykonywała następujące czynności: 
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- Opiniowała materiały wnoszone pod obrady rady Miasta dotyczące zakresu działania 
    komisji Komunalnej. 
 - Rozpatrywała sprawy zgłoszone do Komisji Komunalnej wynikające z przedmiotu 
    działania komisji. 
-  Analizowała koncepcje rozwiązywania problemów zalewania piwnic wodami opadowymi w ulicy  
    Południowej i Reymonta.  
-  Analizowała funkcjonowanie Spółek Miejskich – realizacja zadań w 2016 roku. 
-  Analizowała możliwości pozyskania nowych terenów pod inwestycje i budownictwo  
    mieszkaniowe. 
- Informacja  oraz analiza w sprawie „ Miasto przyjazne pieszym” – realizacja propozycji usuwania  
   barier i poprawa estetyki miasta. 
- Analiza  propozycji rewitalizacji Centrum Miasta. 
 
P L A N   PRACY KOMISJI  KOMUNALNEJ  NA 2017  ROK 
 
1. Omówienie materiałów wnoszonych  pod obrady Rad Miasta na 2017 rok 
    Opiniowanie projektów uchwał wynikających z przedmiotu działania Komisji. 
2. Rozpatrywanie spraw wpływających do Komisji (na bieżąco). 
3. Cmentarz komunalny (luty). 
4. Zapoznanie się z postępem prac przy likwidacji naruszenia stosunków wodnych w rejonie ulic –      
    Reymonta i Południowej ( marzec). 
5. Potrzeby i realizacja miejskich zadań komunalnych ( kwiecień). 
6. Gospodarka lokalami socjalnymi w tym budowa nowych budynków komunalnych w 2017 roku i  
     zagospodarowanie lokali w budynku przy ulicy Piłsudskiego 4 (maj). 
7. Funkcjonowanie  Spólek Miejskich: 
   - Zakład Energetyki Cieplnej, 
   - Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, 
   - ZGO Aquarium, 
   - Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (lipiec) 
8. Analiza możliwości pozyskania nowych terenów pod inwestycje i budownictwo mieszkaniowe  
    ( sierpień). 
9. Miasto przyjazne pieszym – realizacja propozycji, usuwania barier i poprawa estetyki miasta 
    ( wrzesień). 
10. Rewitalizacja centrum miasta – postęp prac ( październik). 
11. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2017 roku oraz plan pracy na 2018 rok. 
 
Jacek Wieteska  – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  przedstawił   plan pracy komisji 

      na 2017 rok.  
Zadania do realizacji w 2017 roku: 
 
 I kwartał: 
 1. „Dni Rawy” rok 2016. Wydatki. 
 2. Budżet Obywatelski 2016 rok. 
3. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych 2016 rok. 

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. Telefony służbowe i ryczałt samochodowy wydatki w 2016 roku. 
III kwartał: 
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 1. Przedszkole „ Tęczowa Jedyneczka ”  I etap 
 2. Miejska Biblioteka Publiczna wydatki  2016 rok. 
  
IV kwartał: 
 1. Utrzymanie czystości w mieście, wydatki na zieleń i sprzątanie w 2016 roku. 
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Opracowanie planu pracy na 2018 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 zgodnie 
z powyższym, we wskazanych jednostkach i określonym zakresie kontrolę przeprowadzi. 
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 
 
Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 1 grudnia  2016 r.  do  29 grudnia  2016 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 17  interesantów. 

                    Problematyka to:  
   - Udział w imprezie mikołajkowej, pt. ,, Mikołaj Sunie Saniami ‘’ 
   - Udział w Światowym Dniu Wolontariatu (Fundacja Obudźmy Nadzieje ) 
   - Spotkanie z Panią Marszałek Ziębą-Gzik (Łódź ) 
   - Spotkanie z Prezesem Misztalem 
   - Spotkanie z Dyrektorem Zubkiem   
   - Spotkanie z Dyrektor Wiśniewską 
   - Spotkanie z Prezesem Trębskim 
   - Spotkanie z Panem Starostą Józefem Matysiakiem  
   - Wizyta w Przedszkolu nr 1 
   - Wizyta w Radiu RSC Skierniewice 
   - Udział w spotkaniu pt. ,,Wspomnienie z dziejów Rawy” w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
   - Wręczenie medali z okazji 50-lecia ślubu 
   - Udział w 20-leciu Młodzieżowej Rady Miasta 
   - Spotkanie z wszystkimi dyrektorkami szkół podstawowych i gimnazjów 
   - Komisja Bezpieczeństwa i Porządku (Starostwo Powiatowe ) 
   - Spotkanie z pielęgniarkami AMG Centrum  
   - Spotkanie z Dyrektor Iwoną Wieczorek z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego 
 
Ad 17. Interpelacje, zapytania. 
 
 Leszek Trębski Prezes Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przedstawił informacje 
w sprawie sytuacji spółki. 
Powiedział m.in. 
Zadłużenie w bankach w 2016 roku wynosiło około 9,5 mln złotych. Zadłużenie wewnętrzne ( opłaty 
czynszu i spłata kredytów nabywców mieszkań)  to około 3 mln złotych. Zadłużenie to powstało  w wyniku 
złej gospodarki prowadzonej w poprzednich latach przez poprzednie władze Spółki. 
Obecnie o początku  zarządza przez obecny zarząd  udało się zredukować zatrudnienie o 4,5 etatu, wzrosły 
przychody spółki z tytułu zarządzania nieruchomościami.  
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Wobec wielu  trafnych decyzji  Spółka rok 2016 zakończy wynikiem dodatnim i może myśleć 
o budowie mieszkań. 
Informacja w załączeniu protokołu. 
 
Radny Piotr Irla zgłosił wniosek w sprawie ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulicy Jeżowska z ulicą 
Sadową oraz oznaczenie przejścia dla pieszych, ponadto zgłosił wniosek o ustawienie lustra przy 
skrzyżowaniu ulicy Miłej z ulicą Warszawską. 
 
Radny Jacek Malczewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta złożył w swoim imieniu oraz radnego 
Michała Glicnera  interpelacje do Burmistrza Miasta w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy 
przepustowości ruchu na skrzyżowaniu ulicy Opoczyńskiej z ulicą  Aleksandrówką. 
 
Radny Jacek Malczewski Wiceprzewodniczący Rady Miasta złożył w swoim imieniu oraz radnego 
Sławomira Stefaniak i Michała Glicnera  interpelacje do Burmistrza Miasta w sprawie przeznaczenia 
środków finansowych ze sprzedaży działki przy ulicy Solidarności na remont placu zabaw przy ulicy 
Solidarności oraz remontów boisk tzw. Orlików przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Nr 4. 
 

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

 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka 
Jacek Malczewski 


