
 

 

 

P r o t o k o ł 

z obrad XXVII  Sesji  VII  kadencji Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka w dniu  22  marca   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. 
  
  
Obrady  XXVII  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 XXVI  Sesji Rady Miasta. 
4.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej,  
     obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, Niepodległości 
     i Krakowskiej. 
 5. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
      miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Solidarności. 
 6. Zmiana uchwały Nr VII/39/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w   
     sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
     miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej  
     oraz Krakowskiej. 
7.  Określenie kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  przedszkoli  
     publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych, dla których  
     organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa  Mazowiecka. 
8.  Określenie kryteriów naboru dla kandydatów do klas pierwszych  publicznych szkół   
     podstawowych, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których  
     organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa  Mazowiecka. 
9. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem  prowadzącym jest  
     Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego. 
10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 
11. Zmiana budżetu Miasta na 2017 r. 
12. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Rawa  
      Mazowiecka na lata 2017–2020. 
13. Udzielenie dotacji dla Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”. 
 
 



 
  14. Zmiana budżetu Miasta na 2017 rok. 
  15. Zmiana uchwały Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września  2016r. w  
        sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest  Miasto Rawa  
        Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania  
         z tych przystanków. 
  16. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  
        zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2017r. 
  17. Określenie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
  18. Uchylenie uchwały w sprawie powierzenia Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego  
         Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z zakresu  
         gospodarki komunalnej.  
  19. Zmiana uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia  2016 r. w  
        sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  
        Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”. 
 20.  Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych dla realizacji  
        Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 
 21. Apel Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec  zapowiadanych  
        zmian prawa samorządowego w Polsce. 
 22. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz  potrzeby  
        związane z realizacją zadań. 
 23.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 24.  Interpelacje, zapytania. 
 25.  Zakończenie obrad. 
 
Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal   przedstawił wniosek  w sprawie wycofania z porządku obrad 
punktu 4 „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy 
Mazowieckiej,  obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, 
Niepodległości i Krakowskiej. 
 
Innych propozycji do porządku obrad nie było. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał  pod głosowanie wniosek  w 
sprawie  wycofania z porządku obrad punktu 4 „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej,  obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza 
Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej, Niepodległości i Krakowskiej. 
 
Wniosek w głosowaniu został przyjęty większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 10, 
przeciw – 1, wstrzymujących – 4.  
  

         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 XXVI  Sesji Rady Miasta. 
 4. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
      miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Solidarności. 
 



 
 

 5. Zmiana uchwały Nr VII/39/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w   
     sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
     miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej  
     oraz Krakowskiej. 
6.  Określenie kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  przedszkoli  
     publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych, dla których  
     organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa  Mazowiecka. 
7.  Określenie kryteriów naboru dla kandydatów do klas pierwszych  publicznych szkół   
     podstawowych, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których  
     organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa  Mazowiecka. 
8.  Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem  prowadzącym jest  
     Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego. 
9.  Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 
10. Zmiana budżetu Miasta na 2017 r. 
11. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Rawa  
      Mazowiecka na lata 2017–2020. 
12. Udzielenie dotacji dla Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”. 
13. Zmiana budżetu Miasta na 2017 rok. 
14. Zmiana uchwały Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września  2016r. w  
       sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest  Miasto Rawa  
       Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania  
       z tych przystanków. 
15. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  
       zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2017r. 
16. Określenie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
17. Uchylenie uchwały w sprawie powierzenia Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego  
      Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z zakresu  
      gospodarki komunalnej.  
18. Zmiana uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia  2016 r. w  
      sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  
      Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”. 
19. Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych dla realizacji  
      Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 
20. Apel Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec  zapowiadanych  
        zmian prawa samorządowego w Polsce. 
 21. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz  potrzeby  
       związane z realizacją zadań. 
 22.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 23.  Interpelacje, zapytania. 
 24.  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 XXVI  Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 15 radnych. 
 

Ad 4. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Solidarności. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
W dniu 8 marca 2017 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Łodzi, 
w związku z planowaną inwestycją pn. „Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w 
Rawie Mazowieckiej” wystąpiła z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr ewid. 4-1344/11, mającą na celu dostosowanie zapisów miejscowego 
planu do zamierzeń inwestycyjnych. 
Obowiązujący plan miejscowy dla tego  terenu wprowadził szereg warunków dotyczących sposobu 
zagospodarowania.  
Z uwagi na planowany specyficzny sposób zagospodarowania działki obiektem użyteczności  
publicznej  m.in. o funkcji archiwum, niezbędne jest dostosowanie ustaleń planu, szczególnie w 
zakresie: 
- wskaźnika intensywności zabudowy,  
- ograniczenia wymaganej dla obiektów administracyjnych i obsługi finansowej liczby miejsc      
  postojowych, 
- zmiany sposobu odprowadzania ścieków bytowych, 
- zmiany źródła ciepła w budynku.  
Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, w granicach terenu o symbolu 
4.395.U. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszy ustaleń 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, nie wywoła skutków 
finansowych dla samorządu z tytułu zmiany planu oraz nie naruszy ładu przestrzennego obszaru. 
 

Radny Piotr Irla zabierając głos powiedział m.in. 
Tematem sprzedaży  działki Rada Miasta zajmowała się na kilku poprzednich sesjach w temacie 
sprzedaży działki czy udzielenia bonifikaty. 
Obecnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Solidarności. 
Kontrahent czyli KRUS przystępując do kupna działki winien zapoznać się z warunkami zabudowy 
na tej działce, co można na tej działce budować. 
Burmistrz Miasta na sesji której przedmiotem była sprzedaż tej działki przedstawiał argumenty o 
korzyściach z tej transakcji a między innymi o budowie  wielu miejsc parkingowych, że w tym rejonie 
jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – bloki  i brak miejsc parkingowych. 
Obecna uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu prowadzi do  
ograniczenia miejsc parkingowych. 
Czy inwestor KRUS był świadomy przy zakupie działki o warunkach zabudowy. 
Czy Burmistrz Miasta miał świadomość o tych  działaniach KRUS. 
Nie powinno być zmiany planu w  zakresie ograniczenia miejsc parkingowych. 
Radny Piotr Irla  stwierdził, że przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w tym 
zakresie  będzie głosowała przeciw. 



Na dzisiejszej sesji w sprawie  przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej przy ul. Solidarności, która to zmiana  
obejmuje wiele wątków tej zmiany będzie głosował za przyjęciem. 
 

Marek Pastusiak Wiceburmistrz Miasta odpowiadając stwierdził, że obowiązkiem sprawdzenia  jak 
można zagospodarować omawiana działkę leży po stronie kontrahenta. 
W planie zagospodarowania przestrzennego na tej działce są zapisy uchwalone przez poprzednią 
Rade Miasta w 2014 roku które mówią o budowie oczyszczalni przydomowej czy o lokalnym źródle 
ciepła. Zapisy te są sprzeczne z uchwałą o utrzymaniu czystości w mieście. 
Burmistrz Miasta nie analizował ani też nie ma obowiązku analizowania  planu zagospodarowania 
działki proponowanej do sprzedaży.    
 

Radny Michał Glicner zabierając głos stwierdził, że niezrozumiałym jest dla niego fakt zmiany 
planu dla konkretnej firmy jakim jest KRUS. Przepisy są dla wszystkich jednakowe w całym 
mieście i na każdym osiedlu mieszkaniowym. Dlaczego zmieniamy plan akurat w tym miejscu i dla 
tej firmy, gdzie plan zagospodarowania wyraźnie wskazuje 7 miejsc  parkingowych na 100 m 
powierzchni użytkowej. 
Dlaczego z 49 miejsc parkingowych mamy zmienić - uchwalić tylko 15 miejsc. 
Radny apelował aby  informację w sprawie projektu zabudowy przedstawił przedstawiciel KRUS. 
 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos apelował do Wiceburmistrza aby nie zarzucał poprzedniej  
Radzie błędów,  gdyż w tym obszarze były dokonywane zmiany planu i można było te absurdalne 
zapisy dawno zmienić i tego nie zrobiono.  
Ponadto radny w dalszym ciągu podtrzymuje swoje zdanie, że teren ten powinien służyć mieszkańcom 
tego osiedla a nie  wprowadzać tam KRUS. Ograniczenie liczby miejsc parkingowych to utrudnienia 
dla mieszkańców. 
 

Zbigniew Sienkiewicz Przewodniczący Rady Miasta zabierając głos apelował do radnych aby nie 
szukali winnych uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego tej działki a spojrzeli na 
korzyści jakie ta zagospodarowana działka przyniesie w przyszłości dla mieszkańców  miasta. 
Ponadto Przewodniczący Rady Miasta wyjaśniał radnemu Michałowi Glicnerowi, że w materiałach  
dotyczących tej sprawy jest załączony wniosek Prezesa KRUS wraz z uzasadnieniem. 
 

Dariusz Misztal Burmistrz Miasta odniósł się do wypowiedzi radnego Piotra  Irli, który zdaniem 
Burmistrza zarzucał  mu nieprawdę w argumentach o korzyści ze sprzedaży omawianej działki przy 
ulicy Solidarności.  Podczas podejmowania uchwały o sprzedaży działki  omawiałem korzyści dla 
miasta  m.in. 
- wpływy  z podatku od nieruchomości, 
- wpływy z opłaty za wodę, 
- wpływy z opłaty za ciepło, 
- dodatkowe parkingi na osiedlu. 
Nie było wówczas mowy o liczbie parkingów, lecz o tym, że każda liczba miejsc parkingowych to 
dodana korzyść. Jeżeli uda się wybudować budynek KRUS to będą to same korzyści, to kolejny 
budynek Skarbu Państwa.  
W dalszej swojej wypowiedzi Burmistrz Miasta odniósł  się do rozprowadzanych przez radnego Piotra 
Irlę  ulotek na Osiedlu Jeżowska. Zdaniem Burmistrza treść tych ulotek była nieprawdziwa.  
Zarzucono, że Burmistrz Miasta nie przewidział w budżecie środków na dofinansowanie dla 
mieszkańców na  programu niskiej emisji. To była nieprawda, zapisano w budżecie kwotę 200 tys., zł. 
Zawsze była przewidziana  pula na wsparcie mieszkańców. 
 



Radny Sławomir Stefaniak zabierając kolejny raz głos potwierdził swoje stanowisko, ze budowa  
KRUS tak lecz nie w tym miejscu. 
 

Radny Michał Glicner po raz kolejny apelował, aby na Sesje przybył przedstawiciel KRUS i wyjaśnił 
sprawę  projektu budynku i miejsc parkingowych. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja analizowała  proponowaną uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu    
 zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar  położony przy ulicy 
 Solidarności. Głosowanie na posiedzeniu Komisji to dwa  głosy – za, dwa głosy przeciw. 
 Komisja zwróciła uwagę, aby przy projektowaniu obiektu rozważyć jak największą liczbę miejsc 
 parkingowych.  
  

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej,  obszar  położony przy ul. Solidarności. 
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosow. Głosowało 15 radnych, za – 13, 
wstrzymujących – 2.  
 
 

Ad  5. Zmiana uchwały Nr VII/39/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej  

oraz Krakowskiej. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Uchwałą Nr VII/39/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej 
stwierdzono konieczność sporządzenia zmiany planu miejscowego dla tych  obszarów.  
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego podlegał procedurom sporządzenia planu 
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Po wyłożeniu do publicznego wglądu, do projektu zmiany planu wpłynęły uwagi, wnoszące 
m.in. o ograniczenie wysokości budynków w całym obszarze opracowania do 9 m. 
Obowiązujący plan miejscowy zezwala na realizację budynków mieszkalnych o wysokości do 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w poddaszu użytkowym.   
W związku z faktem, iż uwzględnienie zgłoszonych uwag naruszałoby prawa nabyte przez właścicieli 
zgodnie z obowiązującym planem, przedmiotowe uwagi zostały rozpatrzone i nieuwzględnione przez 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.  
Z uwagi rozbieżność interesów właścicieli nieruchomości, brak jest uzasadnienia do kontynuacji 
procedury sporządzenia zmiany miejscowego planu dla obszarów w rejonie ulic Słowackiego i Piwnej.  



Wyłączenie z uchwały Nr VII/39/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. 
obszaru w rejonie ulic Słowackiego i Piwnej spowoduje podtrzymanie zapisów aktualnie 
obowiązującego planu miejscowego.  
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja analizowała  proponowaną uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VII/39/15 Rady Miasta    
 Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  
 planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie   
 ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej oraz Krakowskiej. 
 Komisja podzieliła swoja opinię. 
 Głosowanie na posiedzeniu Komisji to dwa  głosy – za, dwa głosy przeciw. 
  

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 zmiany uchwały Nr VII/39/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w   
 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
 miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Słowackiego i Piwnej, Łowickiej  
 oraz Krakowskiej. 
 

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

Ad 6.  Określenie kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  

przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych, 

dla których  organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa  Mazowiecka. 

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

          Powiedziała m.in. 
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe do publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów 
zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających  
ten warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w 
publicznej szkole podstawowej – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria, mające jednakową wartość: 
1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej 
szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie  postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem 
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,  
w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe  
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.  



Zgodnie z art. 131 ust. 4 i 6 ustawy organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, które będą 
brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych, przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 
Zaproponowane kryteria naboru zostały skonsultowane z dyrektorami przedszkoli miejskich i szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka. 
 
Opinię Komisji  Oświaty  przedstawił  Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję określenia kryteriów naboru w drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do  przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach  podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto  
Rawa  Mazowiecka. 
 

                       Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 określenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  przedszkoli  
 publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  podstawowych, dla których  
 organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa  Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 7.  Określenie kryteriów naboru dla kandydatów do klas pierwszych  publicznych szkół   

     podstawowych, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których  

     organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa  Mazowiecka. 

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

          Powiedziała m.in. 
Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych jest dwuetapowa, co oznacza, że w pierwszej 
kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Zgodnie z art. 133 ust. 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe dzieci te są przyjmowane na podstawie 
zgłoszenia złożonego w szkole obwodowej przez rodzica/opiekuna prawnego. 
Natomiast w drugim etapie w myśl z art. 133 ust. 2 ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem 
publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.  
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,  
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz 
lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa również liczbę punktów przyznanych 
za spełnianie danego kryterium oraz określa jakie dokumenty należy złożyć aby udowodnić jego 
spełnianie. 
Zaproponowane kryteria naboru zostały skonsultowane z dyrektorami szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 
 
Opinię Komisji  Oświaty  przedstawił  Leszek Jarosiński – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję określenia kryteriów naboru dla kandydatów do klas 
pierwszych  publicznych szkół  podstawowych, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa  Mazowiecka. 
  



                     Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 określenia kryteriów naboru dla kandydatów do klas pierwszych  publicznych szkół   
 podstawowych, zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których  
 organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa  Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 8.  Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem  prowadzącym 

jest  Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju szkolnego. 

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

          Powiedziała m.in.  

 Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do podjęcia 
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 

Zakres uchwały obejmuje: plan sieci wszystkich szkół publicznych funkcjonujących na terenie 
miasta Rawa Mazowiecka, (także granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów) zarówno 
w okresie przejściowym, tj. w latach 1 września 2017 r – 31 sierpnia 2019 r., jak i w okresie po 
dniu 31 sierpnia 2019 r.. W uchwale w szczególności są wskazane adresy siedzib szkół, w których 
będą  prowadzone zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Ustalając sieć szkół mieliśmy 
dążyć do tego, aby szkoła podstawowa była szkołą o pełnej strukturze organizacyjnej (obejmującą 
klasy I – VIII) oraz funkcjonowała w jednym budynku. Zaproponowany w uchwale plan sieci 
szkół, zarówno w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r., jak i po 1 września 2019 r. 
zapewnia wszystkim uczniom realizację obowiązku szkolnego. 
Przedłożona uchwała była poprzedzona podjęciem uchwały nr XXVI/189/17 Rady Miasta  
Rawa Mazowiecka z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka  
do nowego ustroju szkolnego, która zgodnie z art. 208 ustawy przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe uzyskała pozytywną opinię organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
Pozytywną opinię wyraził też Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Rawie 
Mazowieckiej. Pozostałe organizacje związkowe, o których mowa w art. 209 ustawy nie skorzystały 
z przysługującego im prawa przedstawienia swojej opinii w sprawie przekazanej im uchwały - w 
terminie 21 dni, licząc od dania przekazania im uchwały. 
W celu wypełnienia dyspozycji powołanego wyżej przepisu art. 210 ust. 1 przepisów 
wprowadzających ustawę – Prawo Oświatowe – wymagane jest podjęcie tej uchwały przez 
organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                   w sprawie dostosowania 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 9.  Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 
Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
Burmistrz Miasta wnioskuje do Rady Miasta  o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej 
dla Powiatu Rawskiego w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem tych środków na dotację dla Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej na udzielanie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci  
z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Z informacji przekazanych przez dyrektorów przedszkoli, 
szkół oraz poradni wynika, że dzieci i uczniowie naszych szkół potrzebują specjalistycznej 
pomocy, w tym celu miasto nasze będzie partycypować w kosztach zatrudnienia w poradni lekarza 
psychiatry dziecięcego. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie projekt uchwały dotyczący  udzielenia pomocy finansowej 
dla Powiatu Rawskiego w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem tych środków na dotację dla Poradni 
Pedagogiczno-Psychologicznej. 
 
Innych wniosków nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
                     w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego   

Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 10. Zmiana budżetu Miasta na 2017 r. 
 
Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 

 

I. Zmiany w planie dochodów obejmują: 

1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
Wprowadza się do planu dochodów dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
jako finansowe wsparcie w wysokości 125.016 zł ( poziom 45% kosztów)  w realizacji zadania 
inwestycyjnego dotyczącego przebudowy budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania – budynek przy Placu Piłsudskiego 7 stanowiący własność Miasta Rawa Mazowiecka. 
Dofinansowanie zostało przyznane przez bank w ramach funduszu wsparcia,  na wniosek złożony 
przez Burmistrza Miasta. 
2/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 
- wprowadza się do planu dochodów dotacje z WFOŚiGW w Łodzi w § 2460 przekazane na  
realizację programów edukacji  ekologicznej: w Przedszkolu Nr 1 w kwocie 19.873 zł i w Gimnazjum 
Nr 2 -  dotacja w kwocie 19.900 zł. 
3/Dział 852  – Pomoc społeczna. 
Wprowadza się do planu dochodów dotację z budżetu Unii Europejskiej  w wysokości 112.679 zł  
na realizację programu „Rozwój usług wspierania rodziny na terenie Miasta Rawa Mazowiecka”  ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, zgodnie z zawartą umową. 
4/Dział 855 – Rodzina 
Wprowadza się do planu dochodów środki w wysokości: 



- 10.000 zł z tytułu zwrotu pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z pomocy społecznej 
 ( § 0970) 
- 10.000 zł  - „ 2 %  prowizja dla Miasta” z tytułu prowadzonej przez  MOPS obsługi zadania 
związanego z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej finansowanych w 100 % ze środków z 
dotacji celowych z  budżetu państwa ( w § 2360). 
5/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
Wprowadza się do planu dochodów budżetu Miasta: 
- środki ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z rozliczenia 2016 r., - kwota 
35.400 zł  stanowiąca  zwrot dotacji dokonany przez  Muzeum Ziemi Rawskiej, 
- wprowadza się do planu dochodów dotację od Gminy Rawa Mazowiecka w wysokości 50.000 zł, 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka. Gmina przeznaczyła tą kwotę na udzielenie 
pomocy finansowej dla Miasta Rawa Mazowiecka na wsparcie finansowe do prac remontowych 
obiektów zabytkowego kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej. 
6/ Dział 926 – Kultura fizyczna. 
Wprowadza się do planu dochodów w tym dziale następujące środki: 
- w § 2440 w kwocie 48.000 zł to uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w Warszawie , 
zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Burmistrza Miasta,  na prowadzenie zajęć nauki pływania 
dzieci w wieku szkolnym z klas I-III. Dofinansowanie to pochodzi ze środków państwowego 
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów pn. „Umię pływać jak ryba”, 
- w § 2910 w kwocie 9.000 zł to środki pochodzące z rozliczenia dotacji przekazanych w 2016 roku 
na realizacje zadań związanych z upowszechnianiem sportu,  zwrot dotacji pobranych w nadmiernej 
wysokości. 
I. Zmiany w planie wydatków obejmują: 

1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
- rozdział 70095 - wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych nowy tytuł :  przebudowa budynku 
mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania – budynek przy Placu Piłsudskiego 7. 
W wyniku adaptacji pomieszczeń wcześniej zajmowanych pod działalność handlową uzyska się w 
tym budynku 3 nowe  lokale mieszkalne – socjalne o przeciętnej powierzchni użytkowej lokalu  
41,42 m 2. Całkowity koszt przebudowy według kosztorysu inwestorskiego to kwota 280.000 zł, 
uzyskane dofinansowanie z BGK w Warszawie z funduszu wsparcia to poziom 45 % wartości 
zadania. 
 
2/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 86.416 zł. wysokość rezerwy ogólnej budżetu na rok bieżący. 
3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 
- rozdział 80104 – wprowadza się do planu wydatków kwotę 19.873 zł na realizacje programu 
edukacji ekologicznej w Przedszkolu Nr 1 „ W Tęczowej jedynaczce zdrowo jemy i ekosystemy 
poznajemy”,  przy wsparciu dotacji z WFOŚiGW, 
 
W planie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia o 250.000 zł wysokości planowanych 
nakładów na . Rozbudowa i przebudowa budynku  Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie 
Mazowieckiej - etap II 
Po przystąpieniu w styczniu br. do robót remontowych w ramach  II etapu zadania zachodzi 
potrzeba wykonania robót niezbędnych do prawidłowego zakończenia elementów zadania, są to 
między innymi: 
- wykonie tynków renowacyjnych w piwnicach budynku – po odkuciu starych tynków okazało się,  
że odkryte mury są mocno zawilgocone – zdecydowano zastosować tynki renowacyjne i farby 
silikatowe pozwalające „oddychać”  ścianom  
- wykonanie posadzek piwnicy w nowej technologii uwzględniającej zastosowanie wysokoplastycznej 
przeciwwilgociowej folii w płynie, 



- wykonanie podłogi na poddaszu budynku - przeglądowi poddano więźbę dachową i strop na 
poddaszu –  podłogę oczyszczono z istniejącej polepy,  spośród kilkudziesięciu belek stropowych 
cztery należy poddać wzmocnieniu, oprócz tego zdecydowano się, po wcześniejszym ułożeniu izolacji 
cieplnej z wełny mineralnej, wykonać nową podłogę z płyt OSB, 
- przebudowa stropu nad toaletami, 
- wykonanie przyłącza energetycznego, 
- wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem. 
Po zakontraktowaniu tych zmian  Miasto złoży wniosek do Wojewody Łódzkiego o dofinansowanie 
tegorocznego etapu prac.  
 
- rozdział 80110 - wprowadza się do planu wydatków kwotę 19.900 zł na realizacje programu 
edukacji ekologicznej w Gimnazjum Nr 1  „ Zielono i zdrowo” ,  przy wsparciu dotacji z WFOŚiGW,  
- rozdział 80195 – zwiększa się o kwotę 5.000 zł planowaną wysokość środków przeznaczonych 
w budżecie miasta na zlecenie zadań w drodze konkursów dla stowarzyszeń prowadzących działalność 
w dziedzinie oświaty i wychowania,  w tym również zadań w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka. 
4/Dział 852- Pomoc społeczna. 
- zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wysokość planowanych środków własnych budżetu na zasiłki i 
pomoc w naturze i przenosi się te środków na zwiększenie wydatków na wypłatę obsługi świadczeń 
do rozdziału 85504  – Wspieranie rodziny, 
- rozdział 85295 – wprowadza się do planu wydatków środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 
112.679 zł na realizację przez MOPS projektu pn. Rozwój usług wspierania rodziny na terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka” , finansowanego w 85 % z środków unijnych,  
- ponadto w tym rozdziale zwiększa się o 13.000 zł wysokość planowanych wydatków na zlecenie  
w drodze konkursów zadań w pomocy społecznej dla mieszkańców naszego miasta, w tym również  
zadań,  wynikających z zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka. 
5/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 
- rozdział 85406 – planowane wydatki w kwocie 7.000 zł to dotacja dla Powiatu Rawskiego 
przeznaczona na wsparcie działań Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w zakresie udzielanie 
pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka. 
6/ Dział 855 – Rodzina. 
- rozdział 85502 – wprowadza się do planu wydatki środki w kwocie 10.000 zł jako zwrot do 
budżetu państwa świadczeń z pomocy społecznej pobranej w nadmiernej wysokości przez 
niektórych świadczeniobiorców,  
- rozdział 85504 – przenosi się z rozdziału 85214 środki w wysokości 20.000 zł i przeznacza na 
wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Są to środki, które będą przeznaczone na wsparcie 
rodzin przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa 
domowego. Działania te prowadzić będzie asystent rodziny z ramienia MOPS przy udziale rodziny 
wspierającej rodzinę przeżywającą trudne sytuacje.    
7/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
- rozdział 92120 – zwiększa się o kwotę 50.000 zł wysokość planowanych środków w budżecie 
miasta na realizację zadań w ramach dofinansowania do prac remontowych i konserwatorskich 
obiektów zabytkowych na terenie naszego miasta. Zwiększenie środków pochodzi z dofinansowania 
uzyskanego w ramach pomocy finansowej z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka. Łącznie po tej 
zmianie kwota środków na ochronę zabytków wynosić będzie 200.000 zł,  
- rozdział 92195 – przenosi  się  kwotę 18.000 zł planowanych wydatków na zlecenie zadań  
w drodze konkursów z działu kultura do działu 801 i 852 na realizację zadań własnych zleconych 
w konkursach. 
8/ Dział 926 – Kultura fizyczna. 



W rozdziale 92605 – zwiększa się o kwotę 8.000 zł wysokość planowanych wydatków na zlecenie 
zadań w drodze konkursów dla klubów sportowych prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i 
młodzieżą na terenie naszego miasta. 
Wprowadza się do planu wydatki w wysokości 96.000 zł na realizację zadania związanego  
z prowadzeniem zajęć nauki pływania dla dzieci z klas I-III,  przy  wsparciu z dofinansowania 
z Ministerstwa Sportu w wysokości 48.000 zł. 
W celu zbilansowania zmian w planie dochodów i planie wydatków zapisanych w projekcie 
niniejszej uchwały wprowadza się do przychodów budżetu  zwiększenie wysokości wolnych 
środków z rozliczenia budżetu za rok ubiegły w wysokości 500.000 zł. 
 

Radny Leszek Jarosiński  zabierając głos zwrócił uwagę na fakt wprowadzenia  się do planu 
wydatków kwoty w wysokości 96.000 zł na realizację zadania związanego z prowadzeniem 
zajęć nauki pływania dla dzieci z klas I-III,  przy  wsparciu z dofinansowania z Ministerstwa 
sportu w wysokości 48.000 zł. 
Stwierdził, że jest to bardzo dobra decyzja, która pozytywnie wpływa na rozwój młodzieży. 
Dodał również, że dofinansowanie  na zabytki – remont kościoła to też dobra decyzja. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu Miasta na 2017rok. 
 

                      Innych opinii nie było. 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
                      w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 r. 

 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 15  minut przerwy. 

 
Ad 11. Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta 

Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020. 

 
Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
 
Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2017 roku muszą być zgodne  
z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2017  
w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.  
W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w dniu    marca , do planu przychodów  budżetu 
na 2017 rok wprowadza się zwiększenie o kwotę 500.000 zł wysokości planowanych przychodów z 
wolnych środków ( art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) 
z rozliczenia budżetu z lat poprzednich. 
Zwiększone przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się w pełnej kwocie na pokrycie 
deficytu budżetu miasta. Aktualny wynik budżetu miasta określa deficyt w kwocie 7.959.000 zł. 
Planowana kwota  przychodów ogółem to 10.009.000 zł, a planowane rozchody z tytułu spłaty 
kredytów i pożyczek wynoszą 2.050.000 zł. 
W wykazie  przedsięwzięć wieloletnich w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa wielorodzinnych 
socjalnych budynków mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej obejmującym budowę dwóch budynków 
wielorodzinnych na działkach stanowiących własność miasta Rawa Mazowiecka przy ul. 
Mszczonowskiej wprowadza się zmiany poprzez zwiększenie planowanych nakładów na to 



zadanie do kwoty 6.100.000 zł. Źródłem zwiększenia planowanych środków są środki własne i 
dofinansowanie w ramach funduszu wsparcia budownictwa socjalnego, jakie pozyska Miasto  
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. 
Przyznane dofinansowanie dla miasta Rawa Mazowiecka z puli środków na ten cel to kwota  
2.134.192 zł. Środki te zwiększają prognozowane dochody majątkowe w 2018 r.  
Limit zobowiązań w tym zadaniu wynosi również 6.100.000 zł. 
 

Radny Michał Glicner zabierając głos zwrócił się z pytaniem do Burmistrza kiedy będą mieszkania 
socjalne. Kiedy będą budowane. 
  
Burmistrz Miasta odpowiadając stwierdził, ze została złożony wniosek o pozwolenie na budowę. 
W 2018 roku mieszkania socjalne powinny być oddane do użytku. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020. 
 

                      Innych opinii nie było. 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na lata    
 2017–2020. 

 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 12. Udzielenie dotacji dla Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”. 

 
Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
 
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na udzielenie dotacji w 
kwocie 10.000 zł. dla Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i praca” na 
sfinansowanie niezbędnych prac remontowych zajmowanych na potrzeby zakładu aktywności 
zawodowej dla osób niepełnosprawnych oraz zakup niezbędnego sprzętu do pielęgnacji 
drzew. 
 

Prezes Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i praca” 

 Powiedział m.in. 

Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i praca” powstała w 2013 roku. Jej założycielem 
były dwa samorządy – Miasto Rawa Mazowiecka oraz Miasto i Gmina Biała Rawska.  
Pomysł na powstanie  Spółdzielni zrodził się z konieczności powstania nowych miejsc pracy dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które na otwartym rynku nie miały szans na 
znalezienie zatrudnienia. Spółdzielnia działa na rzecz społecznej reintegracji,  której podstawowym 
celem jest odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności 
lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, w miejscu zamieszkania o do samodzielnego 
świadczenia pracy na rynku. 
Spółdzielnia zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych, sprzątaniem, wycinką drzew, zbieraniem 
oraz segregacją odpadami, usługami ogólnobudowlanymi, konserwacja instalacji eklektycznej, 
usługami hydraulicznymi i wodnokanalizacyjnymi oraz różne zlecenia. 



Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 34 osoby na pełny etat, 4 osoby na umowę zlecenie, 3 osoby na stażu. 
Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej został utworzony przez Rawsko-Bialską 
Spółdzielnię Nadzieja i Praca. Zakład posiada status zakładu aktywności zawodowej nadany przez 
Wojewodę Łódzkiego. 
Podstawowym zadaniem ZAZ jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych w Zakładzie 
osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym  i umiarkowanym. W Zakładzie jest zatrudnionych 
minimum 70% osób z niepełnosprawnością, przy czym nie więcej niż 35% procent osób z 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi działalność wytwórczą, która pozwala rehabilitować 
zawodowo i społecznie zatrudnionych pracowników poprzez wykonywanie zleceń. Nie jest to 
działalność prowadzona dla zysku, a jeśli taki zysk zostanie wypracowany, zostaje przekazany na 
celowy Fundusz Aktywności Zawodowej. 
Obecnie Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia obecnie 13 osób niepełnosprawnych. 
 

Radna Grażyna Dębska zabierając głos podziękowała Prezesowi Spółdzielni  za informacje 
oraz wyraziła słowa uznania  za zaangażowanie i wkład pracy. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz podziękował Prezesowi Spółdzielni za 
przedłożoną informację oraz za prowadzone działania na rzecz Spółdzielni. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane udzielenie dotacji w kwocie 10.000 zł. dla 
Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i praca”. 
 

                      Innych opinii nie było. 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
 w sprawie udzielenia dotacji dla Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i praca”. 

 
 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 13. Zmiana budżetu Miasta na 2017 rok. 

 
Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
 
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na udzielenie z budżetu miasta 
dotacji w kwocie 10.000 zł. dla Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i praca” na 
sfinansowanie niezbędnych prac remontowych zajmowanych na potrzeby zakładu aktywności 
zawodowej oraz zakup niezbędnego sprzętu do pielęgnacji drzew.  
Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu miasta. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu Miasta na 2017rok. 
 

                      Innych opinii nie było. 
  

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały  
                      w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 r. 



 Uwag do treści uchwały nie było.   
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
Ad 14. Zmiana uchwały Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września  

2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest  Miasto 

Rawa  Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania  z tych przystanków. 

 
Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440) – określenie przystanków komunikacyjnych  
i dworców oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, następuje w drodze uchwały podjętej 
przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego.  
W dniu 28 września 2016r. została podjęta uchwała Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka   
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa 
Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z 
tych przystanków.   
Po  podjęciu tej uchwały uruchomione zostały na terenie Miasta Rawa Mazowiecka nowe przystanki 
komunikacyjne, stanowiące własność Miasta. Okoliczność ta spowodowała konieczność nowelizacji 
przywołanej wyżej uchwały organu stanowiącego Miasta Rawa Mazowiecka poprzez zmianę wykazu 
przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka, udostępnionych 
dla operatorów i przewoźników (poprzez jego rozszerzenie o te przystanki).     
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie określenia przystanków    
 komunikacyjnych, których właścicielem jest  Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla  
 operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania  z tych przystanków. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września   
2016r. w  sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest  Miasto  
Rawa  Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 
korzystania  z tych przystanków. 
  
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15radnych.   
 
Ad 15. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności  zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2017r. 

 
Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt  Gmina ma 
obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Rada Gminy wypełniając obowiązek,  



określa corocznie do 31 marca Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt. „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka  
w roku 2017” został stworzony z myślą o ograniczeniu ilości zwierząt bezdomnych oraz polepszeniu 
ich bytowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 
„Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2017” uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Mszczonowska 10.  
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie przyjęcie Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie Miasta  
Rawa Mazowiecka w 2017r. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności  zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2017r. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15radnych.   
 
Ad 16. Określenie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

 
Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

W ustawie z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne znowelizowano przepis nakładając na Radę Gminy 
obowiązek określenia w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 maja, wykazu kąpielisk znajdujących 
się na terenie gminy. Nowelizacja tej ustawy nałożyła na organizatora kąpielisk obowiązek 
przekazania do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy wniosku o umieszczenie 
kąpieliska w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym planuje 
utworzyć kąpielisko. 
W przewidzianym ustawą terminie taki wniosek złożył Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Rawie Mazowieckiej. Wniosek był kompletny i spełniał wymogi określone w art. 34a ust 3 
znowelizowanego Prawa wodnego. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora sezon kąpielowy ma trwać od 
17.06.2017r. do 31.08.2017r.  
Wypełniając zapisy art. 34a ust. 9 ustawy Prawo wodne Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
przekazał do zaopiniowania projekt uchwały Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowemu 
Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu w Rawie Mazowieckiej. Wszystkie organy wydały 
pozytywną opinię. 
Biorąc powyższe pod uwagę, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada projekt uchwały  
w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski zwrócił się z pytaniem czy nie można 
ustalonego okresu – sezonu kąpielowego ruchomo przedłużać np. na miesiąc wrzesień gdy będzie 
sprzyjająca pogoda. Wiele osób skorzystało by urządzeń wodnych np. kajaki. 
  



 
 

Dyrektor OSiR Tadeusz Kotusiński odpowiadając, stwierdził, ze jest to niemożliwe. 
Planowany harmonogram prac na przystani nie może być ruchomy jak proponuje radny. 
Wiąże się to z zatrudnieniem oraz budżetem Ośrodka.  
 

   Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik - przewodniczący Komisji.   
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk 
na rok 2017 na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  określenia wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15radnych.   
 
Ad 17. Uchylenie uchwały w sprawie powierzenia Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa 

Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy  

z zakresu gospodarki komunalnej.  

 
Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

W dniu 17 stycznia 2017 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę w sprawie powierzenia 
Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej. 
Pismem z dnia 3 lutego 2017 r. Wojewoda Łódzki zawiadomił Radę Miasta Rawa Mazowiecka o 
wszczęciu postępowania nadzorczego, określonego przepisami ustawy o samorządzie gminnym, w 
celu kontroli legalności tej uchwały. W piśmie tym Wojewoda uznał, że postanowienia przedmiotowej 
ustawy naruszają przepisy obowiązującego prawa, bowiem: 
powierzenie zadań gminy spółce komunalnej nie może nastąpić w trybie umowy wykonawczej 
zawartej pomiędzy Miastem, a tą Spółką. Tego rodzaju powierzenie Spółce zadań gminy – zdaniem 
Wojewody – może nastąpić, w konkretnym przypadku, poprzez zmianę umowy Spółki i późniejsze 
powierzenie jej określonych zadań. 
Na poparcie tej tezy Wojewoda przywołał wyrok NSA w Warszawie sygn. II OSK 2592/15 z dnia 3 
grudnia 2015 r.organem reprezentującym Spółkę jest jej zarząd, a tym samym brak jest podstaw 
prawnych do przyznania organowi wykonawczemu gminy, działającemu jako walne zgromadzenie 
spółki komunalnej, prawa do ingerowania w działalności tej Spółki  
w sposób określony w §2 kwestionowanej uchwały.  
Z tych też względów powyższą uchwałę należało wyeliminować z obrotu prawnego, poprzez 
jej uchylenie.  

 
   Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik - przewodniczący Komisji.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała  przedłożony projekt  uchylenia uchwały w sprawie powierzenia 
Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 
wykonywania zadania własnego gminy z zakresu gospodarki komunalnej.  
 

                     Innych opinii nie było. 



 
                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie powierzenia Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa 
Społecznego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywania zadania własnego gminy z 
zakresu gospodarki komunalnej.  
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15radnych.   
 
Ad 18. Zmiana uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia  

2016 r. w  sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”. 

Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę w sprawie  uchwalenia 
,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2017 – 2021”. 
Pismem z dnia 25 stycznia 2017 r. Wojewoda Łódzki zawiadomił Radę Miasta Rawa Mazowiecka  
o wszczęciu postępowania nadzorczego, określonego przepisami ustawy o samorządzie gminnym,  
w celu kontroli legalności tej uchwały. W piśmie tym Wojewoda uznał, że postanowienia 
przedmiotowej ustawy naruszają przepisy obowiązującego prawa, bowiem: 
- regulacja zawarta w §9 załącznika do uchwały nie wypełnia dyspozycji art. 21 ust. 2 pkt. 4  
ustawy tj. nie określa zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu.  
- Rada Miasta Rawa Mazowiecka nie ma upoważnienia ustawowego do ustalenia ustalania stawki 
czynszu w poszczególnych latach obowiązywania programu. W myśl art. 8 pkt 1 ustawy stawki 
czynszu wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego ustala organ wykonawczy. 
- do kompetencji i obowiązku rady gminy należy ustalenie tych zasad  z uwzględnieniem czynników 
podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności: 
-położenia budynku, 
-położenia budynku w lokalu, 
- wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacyjne oraz ich stanu, 
- ogólnego stanu technicznego budynku. 
Ponadto zmianie uległa również liczba lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta, o której mowa jest w §4 załącznika do uchwały.  
Z tych też względów powyższą uchwałę należało zmienić w tym  zakresie. 
 

Radna Barbara Grzywaczewska zabierając głos zwróciła uwagę iż w przedłożonym 
wykazie lokali mieszkalnych brak jest w pozycji  Nr 2 dokładnego adresu lokali, powinno być 
„ ul, Skorupki 1” 
Uwaga  radnej została przyjęta. 
 

   Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik - przewodniczący Komisji.   
Komisja pozytywnie zaopiniowała  przedłożony projekt zmieniający uchwałę  w sprawie uchwalenia 
,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka 
 na lata 2017 – 2021”. 
 

                     Innych opinii nie było. 
 
 



                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 
 2016 r. w  sprawie uchwalenia ,,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 15radnych.   
 
Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 15  minut przerwy. 

 
Ad 19. Zmiana uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych dla 

realizacji  Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
Temat Referował Z-ca Burmistrza Miasta Marek Pastusiak. 
 W związku z podjęciem Uchwały Rady Miasta Nr XIX/135/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku 
zatwierdzającej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka oraz przyjętymi w nim 
zapisami „W ramach budżetu obywatelskiego w Rawie Mazowieckiej w pierwszych trzech latach 
realizacji programu rewitalizacji 1/4 środków finansowych budżetu obywatelskiego przeznaczona 
zostanie na realizację projektów zgłaszanych przez społeczność Rawy Mazowieckiej do realizacji 
w obszarze rewitalizacji. Wielkość środków może ulec zmianie w kolejnych latach. 
 Szczegółowy regulamin oraz pula środków finansowych określona zostanie w drodze stosownej 
uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka”.  
Konieczna stała się więc zmiana Regulaminu Rawskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr VI/28/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 kwietnia 2015 roku..  
Nowy regulamin wyodrębnia w ramach Budżetu Obywatelskiego 25% środków z przeznaczeniem 
na projekty rewitalizacyjne w 2017 roku, pozostałe 75% środków zostaje przeznaczonych na projekty 
ogólne oraz precyzuje zasady konsultacji społecznych dla realizacji budżetu partycypacyjnego  
w 2017 roku . 
 

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały  
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  społecznych dla 
realizacji  Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15radnych.   
 
Ad 20. Apel Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec  

zapowiadanych  zmian prawa samorządowego w Polsce. 

 
Temat referował  w imieniu grupy  radnych  radny Piotr Irla. 
Powiedział m.in.  
 
W przestrzeni publicznej ostatnimi czasy pojawiają się zapowiedzi radykalnych zmian w 
samorządowym prawie wyborczym w zakresie: 

− rewizji zakresu okręgów wyborczych,  
− ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich, 
− podniesienia progów wyborczych,  
− ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, 



także ograniczenia obywatelom ich konstytucyjnych praw i wolności w szczególności 
wynikających z art. 62 Konstytucji RP, 
art. 62 Konstytucji RP 
1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta 
Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli 
najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. 
2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom, które prawomocnym 
orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione praw publicznych albo wyborczych. 
Szczególnie ważnym dla naszej społeczności jest ograniczenie kadencyjności organów wykonawczych 
do dwóch kadencji. Uważamy, że kompetentny wójt, burmistrz lub prezydent wiele dobrego może 
zdziałać dla społeczności lokalnej.  
Warto podkreślić, że pierwsza kadencja to rozpoznawanie terenu i nauka, druga przygotowanie 
działań strategicznych, a kolejne dopiero realizowanie zamierzonych celów. 
Nie mają racji politycy ekipy rządzącej, że wiele lat urzędujący burmistrz okopuje się i trudniej go 
zmienić. Społeczeństwo, obserwuje działania władz, ocenia je i w wyborach wystawia cenzurkę.  
Uzasadnieniem umożliwienia piastowania najważniejszych funkcji w gminie jest Burmistrz 
Mszczonowa, który jest  znanym, kompetentnym i docenianym włodarzem, a funkcję 
burmistrza pełni już chyba siódmą kadencję.  
W kontekście tego zagadnienia należy zwrócić również uwagę, że rozważane rozwiązania będą 
„zamachem na prawa obywatelskie” i niezgodne z Konstytucją ograniczenie biernego prawa 
wyborczego. 
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) rozumiane jest jako prawo bycia wybranym do 
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Jest to prawo kandydowania (startowania) 
w wyborach. Przysługuje osobom mającym prawo wybierania tych organów. Pogląd taki 
wyprowadzić należy z orzecznictwa sądów administracyjnych. W wyroku z dnia 7 maja 2012 roku 
WSA w Lublinie (III SA/Lu 89/12) doszedł do wniosku, że bierne prawo wyborcze mają osoby, 
które posiadają czynne prawo wyborcze. Zgodna z logicznym rozumowaniem jest interpretacja, że 
wybranym do organów publicznych może być tylko ten, kto sam posiada prawo wybierania. 
Oznacza to, że bierne i czynne prawo wyborcze ma w tym przypadku taki sam zakres podmiotowy. 
Istotnym także faktem jest propozycja ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym 
komitetów obywatelskich. W małych miejscowościach nie było nigdy struktur partyjnych. 
Do wyborów stawały komitety obywatelskie zrzeszające najbardziej aktywnych mieszkańców, bez 
pytania o przynależność partyjną. Kandydaci byli zazwyczaj osobami znanymi i obdarzonymi 
zaufaniem społecznym. Ograniczenie możliwości udziału w wyborach komitetów obywatelskich 
prowadzić będzie upartyjnienia tej sfery społecznej. Nasze miasto przez wiele lat było doskonale 
zarządzane przez społeczników, ludzi apolitycznych. Partie polityczne rzadko kiedy wprowadzały 
do rady miasta swych przedstawicieli – ludzi wskazanych przez partię, dyscyplinowanych przez 
partię i rozliczanych przez partię.  
Niedopuszczalnym jest także likwidacja drugiej tury wyborów na wójta, burmistrza, prezydenta. 
Nie wyobrażam sobie, że gdy trzech kandydatów na burmistrza miasta ma np. 21, 20 i 19 proc., 
zwycięża ten, który dostał 21 proc. To oszustwo wyborcze. 
 
W dyskusji głos zabierali: 
 

Radny Rafał Miszczak stwierdził, że nie podpisze się pod proponowanym apelem, gdyż na ten 
temat krążą różne doniesienia medialne na zasadzie plotek, nie ma doniesień rządowych o 
proponowanych zmianach w ordynacji wyborczej samorządowej 
 

Radny Leszek Jarosiński stwierdził, że posiedzenie Rady Miasta to nie miejsce na procedowanie  
nad czymś czego jeszcze nie ma. To nie Rada powinna się tym zajmować lecz Sejm i Senat. 



Rada powinna zajmować się sprawami miasta związanymi z jej mieszkańcami. 
Ponadto uważa, ze apel został zbyt późno dostarczony radnym. 
Stwierdził, że będzie głosował przeciw podejmowaniu apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec  
zapowiadanych  zmian prawa samorządowego w Polsce. 
 

Radny Sławomir Stefaniak przedstawił informację, że w sprawie sprzeciwu wobec  zapowiadanych  
zmian prawa samorządowego w Polsce odbyło się spotkanie w Warszawie Związku Miasta Polskich – 
samorządowców z całego kraju (około 1600 osób). Procedowano w sprawie proponowanych zmian  
przez rząd  w ordynacji wyborczej samorządowej. Nie jest prawdą jak mówią przedmówcy, że w tej 
sprawie nic się nie mówi. 
Proponuje się zmianę ordynacji wyborczej bez konsultacji społecznej. Samorządowcy z całego kraju 
maja w tej sprawie duże obawy. 
 

Radna Grażyna Dębska  zabierając głos wyjaśniała, ze Rada Miasta podejmowała w tej kadencji 
apel m.in. w sprawie rolników. Sprawa nie dotyczyła bezpośrednio naszego miasta, lecz solidarnie z 
innymi gminami naszego regionu poparliśmy wniosek. 
Każdy ma prawo do własnego zdania. Obecna ordynacja wyborcza zdała egzamin. Natomiast każda 
proponowana zmiana powinna być szeroko konsultowana. 
Każdy zdecyduje o własnym zdaniu na ten temat głosując.    
 

Radny Stanisław Kabziński zabierając głos stwierdził, że Rada nie powinna zajmować się tym 
tematem, od tego jest Sejm i Senat.  
 
Radny Piotr Irla poinformował, ze apel wraz z uzasadnieniem został złożony w Biurze Rady w 
ustawowym terminie 10 dni przed terminem posiedzenia Rady. Każdy Radny otrzymał materiał na 7 
dni przed posiedzeniem Rady i mógł się zapoznać.  
Dodał, ze w proponowanych zmianach ordynacji wyborczej najwięcej się mówi o zmianie w 
kadencyjności Rady. Jest to niezgodne z Konstytucją – jest to ograniczenie prawa wyborczego. 
 

Radny Sławomir Stefaniak stwierdził, że samorządy funkcjonują od 1990 roku, ustawa samorządowa 
była w trakcie funkcjonowania samorządów  zmienia lecz poprzedzona była potężnymi konsultacjami. 
Nic bez społeczeństwa nie można dokonywać. 
 

Radny Zbigniew Tuszyński stwierdził, że przez podjęcie tego apelu nie zmienimy prawa lecz 
prosimy o konsultacje w tej sprawie. 
 

Radny Michał Glicner proponowane przez rząd  zmiany w ordynacji wyborczej samorządowej  to 
ograniczenie wolności. Proponuje się na takim szczeblu jak nasze miasto wprowadzenie działaczy 
partyjnych. 
 

Radny Jacek Wieteska zabierając głos stwierdził, że padło wiele słusznych uwag lecz oparte one są 
o plotki i nieprawdziwe doniesienia medialne. Na obecna chwilę za wcześnie na podejmowanie takiej 
decyzji. 
 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos ponownie apelował, ze nie powinno się dokonywać 
zmian w ordynacji wyborczej samorządowej bez konsultacji społecznych. 
Samorząd funkcjonuje 27 lat i wszelkie zmiany winny być konsultowane jak do tej pory. 
 
 
 



Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zabierając głos apelował o rozwagę. 
Obecnie mamy chaos medialny, nie ukazał się żaden projekt rządowy, nie mamy się do czego 
odnieść. Doniesienia medialne niczym nie są potwierdzone. 
Dodał, że po konsultacji z radcą prawnym  przedłożony apel ma znamiona uchwały. Rada nie ma 
kompetencji do podejmowania uchwał w tej sprawie, Wykracza to poza kompetencje Rady 
Przedłożony  przez grupę radnych apel  został złożony w terminie i zostanie poddany pod 
głosowanie.  
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że będzie głosował przeciw przyjęciu tego apelu. 
 
Marcin Młynarczyk – radca prawny przedstawił stanowisko, ze proponowany apel posiada 
wszystkie cechy uchwały i nie należy do kompetencji Rady Miasta. 
Poinformował, że podobne sprawy podejmowane przez organy samorządowe zostały uchylone przez 
Wojewodę czy Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Przytoczył klika orzeczeń sadowych. 
 

Radny Piotr Irla wyjaśniał, ten apel jest zgodny ze Statutem Miasta. Rada Miasta może przekazywać 
swoje apele czy  spostrzeżenia dla mieszkańców . Chcemy w ten sposób informować nasze   
społeczeństwo. 
 
Radny Michał  Glicner  zabierając głos poinformował radnych, ze na stronie internetowej Związku 
Miasta Polskich można znaleźć treść debaty samorządowej która odbyła się w Warszawie na temat  
Proponowanych przez rząd zmian w ordynacji wyborczej samorządowej. 
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zabierając głos wyjaśniał, ze w ostatnich dniach uczestniczył  w 
spotkaniu – Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Serocku i nie było żadnej dyskusji 
w tej sprawie. Związek Miasta Polskich nie podjął żadnego oficjalnego  stanowiska w tym temacie. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  poddał  treść apelu wraz z uzasadnieniem 
pod głosowanie. 
Apel w głosowaniu został przyjęty większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 8, 
przeciw 6, wstrzymujący – 1. 
 
Ad 21. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz  

potrzeby związane z realizacją zadań. 

 
Temat referował Pani  Agnieszka Zimecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

Powiedziała min.  

Zgodnie  z art 179 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej  przedkładam Radzie Miasta  sprawozdanie za 2016r z realizacji zadań z zakresu 
wspierania rodziny wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań.  
Zgodnie z ustawą  do zadań własnych gminy  należy:  
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;  
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;  
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia  dziennego, oraz 
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 
  - zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz     
     dostępu  do specjalistycznego poradnictwa,  
  -  organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  
  -  prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;  
 4) finansowanie:  



   - podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  
   - kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-  
      wychowawcze ponoszonych przez rodziny wspierające;  
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka,  placówce  
     opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub  
      interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;  

 
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 
systemu teleinformatycznego, 
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 
  
Rada Miasta przez aklamacje przyjęła przedłożone sprawozdanie. 

 

 Ad 22.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 9 lutego  2017 r. do  22  marca   2017 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało  34  interesantów. 

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

  W tym okresie uczestniczyłem w: 
  -  Gala Orszaku Trzech Króli (MDK) 
  -  Spotkanie z Panią Pastor Haliną Radacz (parafia ewangelicko-augsburska) oraz Miejską      
     Radą Seniorów 
  - Spotkanie u Wojewody Łódzkiego w temacie Programu Kawka 
  - Spotkanie z Panem Tadeuszem Majką oraz Panem Andrzejem Malką ( Twój Kurier Regionalny)  
  - Spotkanie z Panią Minister Edukacji Narodowej Marzeną Drab  (Warszawa) 
  - Spotkanie z Panią Łuszczyńską ( Puls Medycyna) 
  - Spotkanie z Panem Gerardem Kaczmarczykiem (Gerdex) 
  - Spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego 
  - Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Generała Stanisława Sójczyńskiego ,,Warszyca”    
    w 70. rocznicę śmierci Żołnierza Niezłomnego (Radomsko) 
  - Udział w konferencji w Walewicach pt. ,,Ograniczenie liczby kadencji organów wykonawczych        
    gminy) 
- Spotkanie z Panią Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Zofią Szymańską 
- Spotkanie ze Związkiem Dużych Rodzin ( Anną Przerwą oraz Sylwią Skórą ) 
- Spotkanie z księdzem Karpem 
- Otwarcie Biegu Tropem Wilczym (OSiR Tatar) 
- Udział w Mszy św. w intencji Żołnierzy Wyklętych 
- Uroczystości przed MDK ( odsłonięcie tablicy pamięci Danuty Siedzikówny INKI,  
  przedstawienie teatralne Zachowałam się jak trzeba, gala IV konkursu historycznego o  
  Żołnierzach Wyklętych) 
- Spotkanie z Panem Piotrem Grabowskim (Sejmik Województwa Łódzkiego) 
- Spotkanie z firmą Baker Hughes 



- Udział w konferencji ws. zmiany systemu zadań oświatowych dla jednostek samorządu  
  terytorialnego (Ministerstwo Edukacji Narodowej) 
- Spotkanie z Panem Jarosławem Pepką ( Wójt Kowies) 
- Spotkanie z firmą Baker Hughes 
- Udział w Mszy Św. Żołnierzy Wyklętych ( Kościół Ojców Pasjonistów) 
-  Spotkanie z Wojewodą Łódzkim oraz spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony  Środowiska 
- Udział w podpisaniu umowy dotyczącej dofinansowania  przez Urząd Marszałkowski w   
  Łodzi projektu pt. „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w    
  Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii”. 
- IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty – Toruń - 8 miejsce w kategorii   
  pozyskiwania środków unijnych na oświatę  
- Udział w Obradach Zgromadzenia Związku Miast Polskich (Serock) 
  

Radny Andrzej Antosik zabierając głos zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta w sprawie 
spotkania z mieszkańcami osiedla  Tatar, gdyż po tym spotkaniu otrzymał wiele niemiłych 
telefonów. 
 

Burmistrz Miasta  Dariusz Misztal wyjaśniał, że spotkanie było zorganizowane na wniosek 
radnego Leszka Jarosińskiego. Głównym tematem spotkania był temat Programu Niskiej Emisji i 
składania wniosków o przydział dotacji na ten cel. Ponadto mieszkańcy zawsze na takich 
spotkaniach zadają 
pytania na które oczekują odpowiedzi. Gro pytań dotyczyło planowanych inwestycji, które nie  
zostały wpisane do budżetu na 2017 rok. Mieszkańcy dość jednoznacznie wyrazili swoje oburzenie  
w tym temacie. Są bardzo zawiedzeni ze zmiany realizowanych inwestycji. 
Na spotkaniu była przekazana informacja na wniosek, których radnych dokonano  zmiany 
realizowanych inwestycji. Uważam, że przedłożony wniosek grupy  radnych do budżetu miasta na 
2017 rok  nie jest tajny i został przekazany  mieszkańcom na ich prośbe. 
 
Piotr Irla zabierając głos powiedział:  
Wiele uwag dotarło do mnie po spotkaniu z mieszkańcami os. TATAR, również takie które 
mnie i moich decyzji jako radnego dotyczyły. 
Wobec tych uwag nasunął mi się szereg pytań do Burmistrza, na które oczekuję odpowiedzi: 
Czy poinformował pan mieszkańców: 

− że zgodnie z obowiązującym prawem burmistrz przygotowuje projekt budżetu na kolejny rok, 
a radni mogą tylko wprowadzać zmiany w budżecie przesuwając środki finansowe z jednych 
zadań na drugie; 

− że nie przewidział Pan w budżecie miasta środków finansowych na realizację zadań 
związanych z ograniczeniem niskiej emisji, a w szczególności dopłat do wymiany 
nieekologicznych źródeł ciepła;  

− że głównym beneficjentem programu likwidacji nieekologicznych źródeł ciepła będą 
mieszkańcy osiedla TATAR, a radny Leszek Jarosiński głosował przeciw wprowadzeniu 
poprawek uwzględniających ten projekt do budżetu;  

− że rada miasta poszukując środków na realizację tego programu podjęła decyzję przesunięciu 
części środków finansowych z budowy ulicy Żmichowskiej, gdyż na ul. Konopnickiej jest 
więcej mieszkańców; 



− że przez dwa i pół roku swoich rządów nie zdołał Pan uzyskać żadnych środków 
zewnętrznych na budowę dróg, a te które Pan zrealizował to z dofinansowania uzyskanego 
przez poprzednika; 

      -    nie ma wniosku o pozwolenie na inwestycje w ulicy Lenartowicza. 

Burmistrz Marek Pastusiak wyjaśniał, że to on informował, że inwestycja w ulicy Lenartowicza 
jest przygotowana do realizacji.  
Ponadto poinformował, że to nie Burmistrz udostępnił wniosek radnych mieszkańcom. 
Mieszkańcy byli zbulwersowani zmianą planowanych inwestycji. 
 
Burmistrz Miasta w dalszej swej wypowiedzi informował, że na spotkaniu z mieszkańcami nie 
było pytań które radny zadał. Były odpowiedzi na zadane pytania przez mieszkańców. 
 

Radny Leszek Jarosiński poinformował, że to on udostępnił treść wniosku  grupy radnych do planu 
inwestycji w budżecie miasta na 2017 rok. Mieszkańcy oczekiwali treści tego wniosku. 
 

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10  minut przerwy. 

 

Ad  23.  Interpelacje, zapytania. 

  
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił następujące tematy: 
- treść pisma Radnego Jacka Malczewskiego w sprawie rezygnacja z członkowstwa w klubie 
radnych „Radni Rawie”. 
 
- treść interpelacji radnego Michała Glicnera  wraz z udzieloną odpowiedzą w tej sprawie. 
 
- treść pisma Pana Michała Rudzińskiego zam. Rawa Mazowiecka ul. Aleksandrówka 23  w sprawie 
inwestycji – kanalizacja deszczowa w ulicy Aleksandrówka. 
 
- treść pisma Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w sprawie wykupu gruntów przy ulicy 
Gąsiorowskiego. 
 
- treść opinii Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka do nowego ustroju 
szkolnego. 
  
- treść uchwały  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w łodzi w sprawie opinii 
możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku oraz prawidłowości 
planowanej kwoty długu przez Miasto Rawa Mazowiecka. Opinia  Pozytywna. 
 
- pismo Pana Zbigniewa Ciołka w sprawie inicjatywy o wprowadzenie do „Rocznego planu 
emisji znaczków pocztowych”  oraz Rocznego planu emisji kartek z nadrukowanym  znakiem 
opłaty pocztowej na 2019 rok” – jednego znaczka i kartki upamiętniającej  lokalizację ponad 
450 lat temu na Zamku  Książąt Mazowieckich w Rawie skarbu  kwarcianego zwanego 
skarbem rawskim.  
 Inicjatywa pozytywnie została zaopiniowana przez Radę Miasta.     
 
- pismo Pana Zbigniewa Ciołka w sprawie inicjatywy  o wprowadzenie  do „Planu emisji  wartości 
kolekcjonerskich i monet okolicznościowych …”monety o wartości 5 zł. w standardzie obiegowym 



upamiętniające lokalizację  ponad 450 lat  temu na Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie 
Mazowieckiej skarbu  kwarcianego zwanego – skarbem rawskim. 
Inicjatywa pozytywnie została zaopiniowana przez Radę Miasta.     
 

Radny Zbigniew Tuszyński zwrócił się z pytaniem w sprawie realizacji inwestycji w ulicy Polnej. 
Burmistrz Miasta odpowiadał , że inwestycja jest przygotowywana do wykonania projektu. 
Obecnie są ustalania granice ulicy. 
 
Radny Krzysztof Chałupaka zwrócił się z pytaniem dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na 
złożone pismo w listopadzie 2016 roku w sprawie doświetlenia w uli Sobieskiego. 
Burmistrz Miasta odpowiadając stwierdził, że sprawa będzie wyjaśniona i radny otrzyma 
odpowiedź. 

Radny Bartłomiej Kosiacki zabierając głos przedłożył informację, że zgodnie z ustawą 
dekomunizacyjną, ulica nosząca nazwę 9-go Maja powinna zmienić nazwę. Zgodnie z wykazem IPN 
nazwa  9-go Maja jest symbolem ogłoszonego przez władze komunistyczne Narodowego Święta 
Zwycięstwa i Wolności. „Podtrzymywanie takich interpretacji z okresu totalitarnego zniewolenia 
jest nie do pogodzenia z szacunkiem dla ofiar komunizmu i dla tradycji polskich walk o wolność i 
niepodległość w XX wieku”.Nazwa osiedla 9-go Maja w Rawie jest symbolem ogłoszonego przez 
władze komunistyczne Narodowego Święta Zwycięstwa i Wolności. „Podtrzymywanie takich 
interpretacji z okresu totalitarnego zniewolenia jest nie do pogodzenia z szacunkiem dla ofiar 
komunizmu i dla tradycji polskich walk o wolność i niepodległość w XX wieku” – twierdzi Instytut 
Pamięci Narodowej i na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej, uważa, że ulice noszące nazwę 9-go 
Maja powinny zniknąć. 

 Radny Piotr Irla  zabierając głos wyjaśniał, że 9 maja oficjalnie obchodzony jest Dzień Unii 
Europejskiej. Można więc w stosownej uchwale zmienić jedynie uzasadnienie, że nazwa 
osiedla nie jest symbolem komunizmu, a odwołuje się do wspomnianego święta UE. Takie 
rozwiązanie dopuszcza też Instytut Pamięci Narodowej. Na stronie IPN czytamy „Same 
nazwy nie wymagają zmiany, o ile samorząd przyjmie nową uchwałę, precyzującą w 
uzasadnieniu w sposób nie budzący wątpliwości zakres rozumienia przedmiotu 
upamiętnienia, tak aby nie podlegał on normom art. 1 Ustawy o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. 

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   ogłosił zakończenie obrad  
              XXVII Sesji   Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1400  do  2130. 
             
              Sporządziła Alicja Lasota. 
 

 
     Przewodniczący  

  Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
Zbigniew Sienkiewicz  

 
  
  
 


