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P r o t o k o ł 

z obrad XXVI  Sesji  VII  kadencji Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka w dniu  9 lutego   2017r. 

 

 

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. 
Powitał również Panią Irenę Lesiak Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z/s w 
Skierniewicach. 
  
Obrady  XXVI  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  XXIV i XXV  Sesji Rady Miasta. 
 4.  Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym  
      jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego. 
 5.  Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
      odprowadzanie ścieków i dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków. 
 6.  Nabycie nieruchomości. 
 7.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  stopniach  
      awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto  Rawa Mazowiecka osiągniętych  
      w 2016 roku.  
 8.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  w IV kwartale 2016 r.  
 9.  Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  organizacyjne  
      miasta w IV kwartale 2016 r.  

  10.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
  11.  Interpelacje, zapytania. 
  12.  Zakończenie obrad. 

 
Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal   przedstawił wnioski w sprawie : 
- wycofania z porządku obrad punktu „6. Nabycie nieruchomości”. 
- wprowadzenie do porządku obrad punktu w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Mickiewicza. 
 
Innych propozycji do porządku obrad nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał kolejno  pod głosowanie wnioski: 
-  w sprawie  wycofania z porządku obrad punktu „6. Nabycie nieruchomości”. 
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Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
   
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Mickiewicza . 
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  XXIV i XXV  Sesji Rady Miasta. 
4.  Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym  
     jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego. 
5.  Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  
     odprowadzanie ścieków i dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków. 
6.  Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar 
      położony przy ul. Mickiewicza. 
7.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  stopniach  
     awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto  Rawa Mazowiecka osiągniętych  
     w 2016 roku.  
8.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  w IV kwartale 2016 r.  
9.  Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  organizacyjne  
     miasta w IV kwartale 2016 r.  

 10.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 11.  Interpelacje, zapytania. 
 12.  Zakończenie obrad. 

 
   Uwag do porządku obrad nie było. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych. 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Protokół z obrad XXIV  Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 15 radnych. 
Protokół z obrad XXV  Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 4.  Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym  

     jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego. 

Obecna na obradach Pani Kurator Irena Lesiak poinformowała o zbliżającej się reformie edukacji 
Powiedziała m.in. 

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, 
którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany 
są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu 
na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą 
edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja 
nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy 
oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. 
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Z mocy prawa nauczyciele: 
- dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół 
podstawowych,\ 
- dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej staną się nauczycielami branżowej szkoły I 
stopnia, 
-dotychczasowego 4-letniego technikum staną się nauczycielami 5-letniego technikum, 
-dotychczasowego 3-letniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami 4-letniego 
liceum ogólnokształcącego. 

Nauczyciele wygaszanych gimnazjów, którzy (bez względu na wymiar zatrudnienia): są 
zatrudnieni na podstawie mianowania, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony, a których dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie będzie 
możliwe ze względu na zmiany organizacyjne, zostaną przeniesieni w stan nieczynny z 
początkiem kolejnego roku szkolnego. W przypadku podjęcia zatrudnienia w szkole przez takiego 
nauczyciela stan ten ustaje. Nauczyciel będzie mógł również wyrazić zgodę na ograniczenie 
zatrudnienia. Powyższe rozwiązania dotyczą również nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w 
których prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum. 

W dyskusji głos zabierali: 
 

Radny Sławomir Stefaniak zwrócił się z pytaniem jakie koszty dla samorządów niesie nowa 
reforma edukacji. 
 
Kurator Irena Lesiak odpowiadając wyjaśniała, że reforma dopiero zostanie wprowadzona, 
obecnie są przepisy przejściowe które nie określają kosztów reformy, niemniej proponowana 
reforma nie zakłada zwiększenia kosztów.  
 

Radna Grażyna Dębska zabierając glos wyraziła swoje wątpliwości do wprowadzanej reformy. 
Zdaniem radnej proponowana opcja przez Miasto wdrożenie reformy jest jak najbardziej 
optymalna, leczy niesie ze sobą wiele pytań, np. 
- co z zatrudnieniem  obecnej kadry nauczycielskiej mając na uwadze brak jednego rocznika uczniów, 
- co z kadrą obsługi i administracji, czy wszyscy znajdą zatrudnienie, obecnie Burmistrz zapewnia   
  że wszyscy będą mieli pracę,  
- kto będzie zatrudniał, z kim będzie zawarty stosunek pracy, 
- jakie świadectwa otrzymają gimnazjaliści i kto je będzie podpisywał. 
Obecne przepisy te nie regulują, być może będą dalsze przepisy przejściowe które to uregulują. 
Wdrażanie tej reformy w tak szybkim tempie niesie wiele kontrowersji. 
 
Kurator Irena Lesiak odpowiadając wyjaśniała, że jesteśmy na początku drogi, przepisy przejściowe 
wprowadzające te reformę będą odpowiedzią na te wątpliwości. 
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak zabierając głos wyjaśniał, że wdrażanie tej reformy w naszym 
mieście poprzez włączenie gimnazjów do szkół podstawowych jest rozwiązaniem bezkosztowym.  
Ważnym czynnikiem w tej sprawie jest fakt że gimnazja mieszczą się w tych samych budynkach 
co szkoły podstawowe. Dodatkowym kosztem będzie dostosowanie pracowni dla uczniów w 
szkole podstawowej nr 2. 
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Radny Piotr Irla zbierając głos zwrócił  uwagę m.in. na : 
- dostosowanie klas do uczniów z klas gimnazjalnych, 
- czy sekretarze i księgowe z gimnazjów będą mieli pracę, 
- czy młodzież gimnazjalna spoza obwodów ( ościennych gmin) będzie dalej uczęszczać do naszych   
 szkół, 
Zdaniem radnego brak  wcześniejszych konsultacji w tej sprawie powoduje,  że jest brak informacji  
w tym zakresie. 
 

Radna Grażyna Dębska zabierając zwróciła uwagę na ostatnie doniesienia prasowe  które informują 
o innym finansowaniu dla samorządów, będzie ogólna kwota. Obecne finansowanie to kwota na 
ucznia. Zdaniem radnej proponowane zmiany będą niekorzystne dla samorządów. 
 

Radny Michał Glicner zabierając głos zwrócił się z pytaniem- co niesie proponowana reforma 
edukacji, skoro będą zatrudnieni tak  samo wszyscy nauczyciele, nie poniesiemy dodatkowych 
kosztów. 
 
Kurator Irena Lesiak odpowiadając wyjaśniała, że głównych założeniem  proponowanej reformy to 
zmian programowa nauczania, zmiana edukacji młodzieży, odejście od nauczania zintegrowanego 
a wprowadzenie nauczania przedmiotowego. Reforma zapewni wyższy poziom nauczania. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zabierając głos poinformował Radę Miasta o podejmowanych 
działaniach w związku z proponowaną reformą edukacji. Działania te to między innymi: 
- konsultacje w szkołach,   
- spotkania z kadrą pedagogiczną, 
- spotkania z rodzicami i Radami Rodziców, 
- spotkania w Kuratorium. 
Burmistrz Miasta odpowiadając wyjaśniał, że  wprowadzenie  reformy oświaty w naszych placówkach 
oświatowych ( szkołach)  układa się pomyślnie. Baza oświatowa jest wystarczająca a proponowane 
rozwiązanie o przekształceniu szkół podstawowych i przyjęcie gimnazjów zapewnia zatrudnienie 
wszystkim nauczycielom jak również dla całej kadry administracji i obsługi.   
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zabierając głos wyjaśniał, że każda reforma  
budzi wątpliwości i niesie niepokój. 
 
Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu referowała 

proponowaną uchwałę w dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego. 

 

Powiedziała min. 
Zgodnie z art. 206 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo Oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do 
podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 
Zakres uchwały obejmuje plan sieci szkół publicznych funkcjonujących na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka zarówno w okresie przejściowym tj. lata 1 września 2017 – 31 sierpnia 2019, jak i 
w okresie po dniu 31 sierpnia 2019. W uchwale w szczególności są wskazane adresy siedzib 
szkół, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, Ustalając 
siec szkół mieliśmy  dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze 
organizacyjnej obejmującą  klasy I-VIII oraz funkcjonowała w jednym budynku. 
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Przedmiotowa uchwałą podlega zaopiniowaniu przez właściwego kuratora oświaty i reprezentatywne 
związki zawodowe. 
 

Opinię Komisji  Oświaty  przedstawił  Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, 
dla których organem prowadzącym  jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego. 
 

                       Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto    
 Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 5.  Przedłużenie czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe  

     odprowadzanie ścieków i dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków. 

 

Temat referował Pan Sebastian Gromek – Prezes Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

 w Rawie Mazowieckiej. 

Powiedział min. 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w dniu 20 stycznia 2017 roku przedłożyła wniosek  
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 
2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 
roku., poz 139 i poz. 1893; Dz.U. z2016 r. poz. 1250) na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego rada gminy, w drodze uchwały, przedłuża czas obowiązywania 
dotychczasowych taryf, lecz nie dłużej niż o rok. 
Do niniejszego uzasadnienia załączona jest kopia wniosku złożonego w dniu 20 stycznia 2017 r. 
zawierającego informacje wymagane art. 24 ust. 9b ww. ustawy. Projekt uchwały zawiera ponadto 
zapisy dotyczące uchwalenia dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków na 
poziomie dotychczas obowiązującym.  
Utrzymanie stawek opłat na dotychczasowym poziomie jest możliwe dzięki konsekwentnej 
realizacji przez RAWiK  polityki właścicielskiej Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 
sprawującego funkcję Zgromadzeniem Wspólników Spółki. 
 Działania organizacyjne i inwestycyjne zmniejszające koszty jak np. realizacja modułu 
kogeneracyjnego na terenie oczyszczalni ścieków w Żydomicach zapewniającego częściowe  
pokrycie potrzeb energetycznych i  cieplnych obiektu.  
Drugim kierunkiem działań jest zwiększanie przychodów Spółki, szczególnie w zakresie 
działalności pozataryfowej jak np. pozyskanie nowych klientów w zakresie dostarczania odpadów 
oraz przyłączania nowych posesji do sieci wodociągowej, sanitarnej i burzowej w następstwie 
rozbudowy sieci. Podkreślić również należy wzrost efektywności  i duże zaangażowanie 
pracowników RAWiK-u w realizację zadań postawionych przed Spółką.  
Realizacja powyższych działań pozwala na pełne zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody i 
odbioru ścieków na terenie aglomeracji Rawa Mazowiecka i osiąganie pozytywnych wyników 
finansowych, bez konieczności podwyższania opłat za wodę i ścieki. 
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Radny Michał Glicner zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta w jakiej wysokości 
Spółka przekazała darowizny finansowe i dla kogo. 
  
Prezes Spółki odpowiadając poinformował, że przekazano darowiznę w wysokości 60.000 zł 
dla Parafii NPNMP na remont kościoła. 
 

Radny Michał Glicner zwrócił się z pytaniem jaki jest wyniki finansowy Spółki na koniec 
2016 roku. 
 

Prezes  Spółki  Rawik Sebastian Gromek odpowiadając informował, że na koniec 2016 roku 
Spółka zamknęła wynik finansowy kwotą 1600 000 zł , wobec zobowiązań finansowych w 
wysokości 1700 000 zł wynikających z postępowań sądowych wynik finansowy zamknie się 
kwotą 100 000 zł na minusie. 
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak zabierając głos wyjaśniał, że decyzje w sprawie udzielania 
dotacji podejmuje Zarząd Spółki. 
 
Radny Michał Glicner zabierając głos stwierdził, że jest to niegospodarność Spółki. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zabierając głos informował, że Parafia NPNMP zwróciła się  
o pomoc finansową do Spółki jak i do Miasta.  
Kościół jest obecnie remontowany i wymaga dużych nakładów. Bez wsparcia finansowego Parafia 
nie jest w stanie przeprowadzić tak potężnego remontu. 
W budżecie Miasta też zabezpieczyliśmy środki finansowe w wysokości 150 000 zł.  
Kościół służy naszym mieszkańcom i powinniśmy wspierać Parafie w jej działaniach.  
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie  przedłużenia czasu   
 obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i dopłat  
 z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków. 
 

                       Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przedłużenia zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.  
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 

Ad 6.  Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,              

           obszar  położony przy ul. Mickiewicza. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, w granicach terenu o symbolu 
4.291.U. W ramach "Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka" zaplanowano zadanie 
pn. "„Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, 
w tym kulturalnej”. 



 7 

Obowiązujący plan miejscowy ustala wysokość zabudowy - w pierzei od strony ulicy Kopernika i 
Mickiewicza, od dwóch do trzech kondygnacji nadziemnych w tym trzecia w poddaszu użytkowym, 
maksymalnie do 12,5 m, jednakże konserwator zabytków dopuścił rozbudowę budynku pod 
warunkiem uwzględnienia w projekcie budowlanym odpowiednich zaleceń, m. in.: powierzchnia 
rozbudowy budynku nie może przekroczyć istniejącej powierzchni zabudowy Dawnych Jatek, a 
wysokość rozbudowy nie może przekraczać wysokości istniejącego budynku, tj. jednej kondygnacji 
nadziemnej. 
Z uwagi na powyższe niezbędna jest korekta treści § 6 ust. 10 pkt 2a tiret piąte, w granicach 
terenu o symbolu 4.291.U, określającego dopuszczalne parametry wysokości budynków, 
polegająca na tym, iż wyraz "dwóch" zostanie zastąpiony wyrazem "jednej". 
Zmiana planu w tym zakresie: 
− nie naruszy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, 
− nie wywoła skutków finansowych dla samorządu z tytułu zmiany planu, 
− nie naruszy ładu przestrzennego obszaru zabudowy usługowej, 
− spełni wymogi konserwatorskie. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu    
 zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar  położony przy ul. 
Mickiewicza. 
  

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,               
 obszar  położony przy ul. Mickiewicza. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 

Ad 7.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych   

           stopniach  awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto  Rawa  

           Mazowiecka osiągniętych w 2016 roku.  

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

           Powiedziała m.in. 
  Na podstawie art. 30 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela  organ  prowadzący    
  szkołę lub placówkę oświatową będący jednostką samorządu, po zakończeniu roku budżetowego    
  przeprowadza analizę  poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli  w odniesieniu do  
  wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na  
  poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  
  Po przeprowadzeniu analizy organ prowadzący sporządza sprawozdanie z wysokości średnich  
  wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a następnie  
  upublicznia je przekazując organowi stanowiącemu  jednostki samorządu terytorialnego –  Radzie   
  Miasta Rawa Mazowiecka.  
  Zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych        
  stopniach awansu zawodowego powinno wynosić: 
  - 100% dla nauczycieli  stażystów  ( kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie  
     w ustawie budżetowej) – 2717,59 zł, 
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  -  111% dla nauczycieli kontraktowych ( kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie  w   
     ustawie budżetowej)  - 3 016,52 zł  
  - 144 % dla nauczycieli mianowanych (kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie  
     w ustawie budżetowej) – 3 913,33 
  - 184 % dla nauczycieli dyplomowanych ( kwoty bazowej określonej dla nauczycieli corocznie  
     w ustawie budżetowej) – 5 000,37 zł. 
  W przypadku nie osiągnięcia w roku 2016 wysokości średnich wymaganych wynagrodzeń, organ  
   prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, ustala różnicę miedzy wydatkami 
   poniesionymi na wynagrodzenia  nauczycieli  w danym roku, a minimalnymi wydatkami na ten cel     
   wymaganymi przepisami Karta Nauczyciela. 
 
  Zgodnie z  art.30a ust. 3 Kart Nauczyciela tak wyliczona kwota różnicy jest dzielona miedzy    
  nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę  
  różnicy i wypłacana w terminie do 31 stycznia w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.  
  

                       Rada Miasta przez aklamacje  przyjęła przedłożone sprawozdanie  z wysokości średnich  
                       wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych  stopniach awansu zawodowego w szkołach  
                       prowadzonych przez Miasto  Rawa Mazowiecka osiągniętych w 2015 r.  

  
 Ad 8.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka w IV kwartale 2016 r.  
 

     Sprawozdanie z wykonania uchwał zawierało okres od 1 października   2016 r. do 31 grudnia 2016.  r. 
     W tym okresie Rada podjęła 24 uchwały. 
     W okresie sprawozdawczym  zrealizowano 43  uchwały. W realizacji pozostaje 47 uchwał. 

 
   Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
 

Ad 9.  Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  

organizacyjne  miasta w IV kwartale 2016 r.  

 

                 Sprawozdanie zawierało okres od października  2016 r. do 31 grudnia  2016 r. 
                 W tym okresie zostało zarejestrowanych 110   umów, z czego:  
                 - 1      w Przedszkolu Nr 1 
                 - 1      w Przedszkolu Nr 3 

  - 1      w Gimnazjum Nr 1 
  - 1      w Gimnazjum Nr 2 
  - 4      w Szkole Podstawowej Nr 1 
  - 1      w Szkole Podstawowej Nr 2  
  - 5      w Szkole Podstawowej Nr 4  
  - 1      w Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
  - 18    w Miejskim Domu Kultury, 
  - 9      w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
  - 7      w Muzeum Ziemi Rawskiej, 
  - 6      w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
  - 4      w Żłobku „TUPTUŚ” 
  - 51    w Urzędzie Miasta 
    
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania. 
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  Ad  10.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 17  stycznia   2017 r.  do  9 lutego  2017 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 20  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: 
- Spotkanie w sprawie targowiska miejskiego 
- Spotkanie z Panią Pastor Haliną Radacz (parafia ewangelicko-augsburska) 
- Spotkanie z Prezesem Goździkiem 
- Spotkanie z Panią Mariolą Grodnicką z Urzędu Marszałkowskiego ( Departament Rozwoju    
  Przedsiębiorczości) 
- Spotkanie z Panem Zbigniewem Ciołkiem 
- Spotkanie z Panem Januszem Weberem ( Firma Weber) 
 - Spotkanie z Panem Edwardem Lesiakiem ( Gminny likwidator Rawskiej Spółdzielni ) 
- Udział w Naradzie nt.,, Stan bezpieczeństwa powiatu rawskiego w zakresie ochrony 
  Przeciwpożarowej ”w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 
- Spotkanie w Gimnazjum nr 2 
- Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 (Rada Pedagogiczna) 
- Udział w konferencji nt. ,, Ochrona Danych Osobowych w dobie przemian” 
- Udział w mistrzostwach Województwa Łódzkiego w pływaniu (ZGO Aquarium) 
- Udział w 10- leciu hotelu ,,Ossa” 
- Udział w Mszy Św. w intencji Powstańców Styczniowych ( klasztor Ojców Pasjonistów) 
- Spotkanie z Burmistrzem Brzezin, Zastępcą Burmistrza Brzezin, Radnymi Rady oraz innymi  
  pracownikami Urzędu Miasta w Brzezinach w sprawie omówienia doświadczeń związanych   
  z targowiskiem miejskim oraz procesem rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej 
- Spotkanie z firmą Panattoni  
- Spotkanie z Panem Edmundem Pietrzakiem (Ditta Seria) 
 

Ad 11.  Interpelacje, zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta poinformował Radę w sprawach: 
- zawiadomienie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie legalności 
uchwały nr XXIV/184/17 w sprawie powierzenia RTBS wykonywania zadania własnego z zakresu 
gospodarki komunalnej, 
- zawiadomienie Wojewody Łódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie legalności 
uchwały nr XXIII/169/17 w sprawie  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka, 
- pismo w imieniu społeczności „Odbudujmy Zamek Rawski” dotyczące kandydatury Pana 
Zbigniewa Ciołka na członka OZR. 
 

Radny Stanisław Kabziński poinformował Radę o proteście mieszkańców Oś. 9-Maja w sprawie 
budowy przez RMSM bloku mieszkalnego, apelował  natomiast w sprawie budowy boiska dla dzieci.  
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Radny Michał Glicner zabierając głos również informował o proteście mieszkańców Os. 9-Maja 
Maja w sprawie budowy przez RMSM bloku mieszkalnego, apelował  natomiast w sprawie budowy 
boiska dla dzieci.  
 

Prezes Rawsko Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Adam Iwaszkiewicz zabierając głos 
poinformował, że był  wniosek Zarządu Spółdzielni lecz uwzględniając protest  mieszkańców 
odstąpiono od zamiaru budowy.  
 

Radny Michał Glicner zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta w sprawie budowy bloku 
socjalnego w budynku po byłym zakładzie – biurowcu  RAFAN.  
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal  odpowiadając, zwrócił uwagę, że teren ten jest w planie 
zagospodarowania przeznaczony pod przemysł. Budowa mieszkań  socjalnych na tym terenie jest 
niemożliwa.   
Wyjaśnień w tej sprawie  również udzielała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami –  
Magda Bernacik. 
 
Radny Piotr Irla zwrócił się z pytaniem w sprawie Programu Niskiej Emisji, jaki są w tej sprawie 
działania, czy jest opracowany regulamin oraz zasady przyznawania dotacji dla mieszkańców. 
Dodał, iż w regulaminie powinna być zawarta informacja o wysokości dofinansowania tj. 40% z 
WFOŚi GW oraz zgodnie z zapisem w budżecie miasta 20% z budżetu miasta. 
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak zabierając głos wyjaśniał, że są prowadzone działania w tej  
sprawie, merytoryczny Wydział Urzędu pracuje nad regulaminem oraz zasadami przyznawania 
dotacji, a na najbliższej sesji   w miesiącu marcu będzie przedłożony Radzie Miasta. 
 

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   ogłosił zakończenie obrad  
              XXVI Sesji   Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1400  do  1730. 
             
              Sporządziła Alicja Lasota. 

 
 
 


