
 

                                            P R O T O K O Ł 

z obrad  XXX Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu 29 czerwca   2017r. 
 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestniczyło  14 radnych.  
 
Nieobecni radni usprawiedliwieni: 
1. Andrzej Antosik 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza Marek Pastusiak, 
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. 
  
Obrady XXX Sesji  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 
Powitał zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych.  
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2.  Przyjęcie  porządku obrad.  
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad XXIX  Sesji Rady Miasta. 
4.  Uchwalenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej,  
     obszary położone w rejonie ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki. 
5.  Uchwalenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  
     obszary położone w rejonie ulic: Łowickiej oraz Krakowskiej. 
6.  Zmiana miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej 
     ( w zakresie pasów drogowych ulic w rejonie placu Marszałka  Józefa Piłsudskiego). 
7.  Zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Rawa Mazowiecka  
      oraz  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działanie na terenie  miasta Rawy Mazowieckiej  
      Młodzieżowej Rady Miasta oraz zatwierdzenia podstawowych dokumentów umożliwiających 
      jej funkcjonowanie.        
8.  Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń   
     kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i  
     Kanalizacja sp. z o o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2021. 
9.  Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  
     jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz  
     warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

10.  Zmiana uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka. 
11.  Zmiana uchwały w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla  
        realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 
12.  Zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 
13.  Zmiana uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa   
       Mazowiecka na lata 2017–2020. 
14.  Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 
15.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
16.  Interpelacje, zapytania. 
17.  Zakończenie obrad. 



 
 Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
 
 Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zwrócił się z prośbą do Rady Miasta  w sprawie  wprowadzenia 
do porządku obrad: 
- autopoprawki do zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok, 

   - autopoprawki do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa  Mazowiecka na lata  
     2017–2020, 

 - zmiany uchwały w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla  
      realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka, 

- zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Rawa       
  Mazowiecka na lata 2015-2018. 
 
Głosowano kolejno zgłoszone zmiany do porządku obrad: 
Autopoprawka do zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok w głosowaniu została 
przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  
 

   Autopoprawka do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa  Mazowiecka na lata  
2017–2020 w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  
 

   Zmiana uchwały w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla  
   realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka w głosowaniu została przyjęta  
   jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  

 
Zmiana uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Rawa       

   Mazowiecka na lata 2015-2018 w głosowaniu została przyjęta  jednogłośnie.  
   Głosowało 14 radnych.  
 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany 
porządek obrad w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2.  Przyjęcie  porządku obrad.  
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad XXIX  Sesji Rady Miasta. 
4.  Uchwalenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej,  
     obszary położone w rejonie ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki. 
5.  Uchwalenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  
     obszary położone w rejonie ulic: Łowickiej oraz Krakowskiej. 
6.  Zmiana miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej 
     ( w zakresie pasów drogowych ulic w rejonie placu Marszałka  Józefa Piłsudskiego). 
7.  Zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Rawa Mazowiecka  
      oraz  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działanie na terenie  miasta Rawy Mazowieckiej  
      Młodzieżowej Rady Miasta oraz zatwierdzenia podstawowych dokumentów umożliwiających 
      jej funkcjonowanie.        
8.  Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń   
     kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i  
     Kanalizacja sp. z o o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2021. 
9.  Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  
     jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz  
     warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

10.  Zmiana uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka. 



11.  Zmiana uchwały w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla  
        realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 
12.  Zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 
13.  Zmiana uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa   
       Mazowiecka na lata 2017–2020. 
14. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 
15. Zmiana uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Rawa       
      Mazowiecka na lata 2015-2018 
16.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
17.  Interpelacje, zapytania. 
18.  Zakończenie obrad. 

 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

Protokół  z  obrad  XXIX   Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.  
Głosowało 14 radnych.   
 
Ad 4.  Uchwalenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  

Rawy Mazowieckiej,  obszary położone w rejonie ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz  

Księże Domki. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary 
położone w rejonie ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki, został  sporządzony  
w wykonaniu uchwały Nr VII/40/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Katowickiej, Słowackiego 
oraz Księże Domki, zmienionej uchwałą Nr XIII/94/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia 28 stycznia 2016 r. 
Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia: 

− Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej, 
− właściwych instytucji i urzędów określonych przepisami prawa. 

 
Podczas procedowania projektu planu, po terminie składania uwag, wpłynęło jedno pismo, które 
zostało uwzględnione ze względu na istotne uwagi dla zagospodarowania terenu. Po korekcie 
dokumentacji, projekt planu miejscowego wraz z prognozą został ponownie przedłożony do 
uzgodnień, w niezbędnym zakresie, a następnie ponownie wyłożony w zakresie obszaru 
położonego w rejonie ul. Księże Domki. W wyniku ponownego wyłożenia uwagi nie wpłynęły.  
 

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka" 
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka. 
W projekcie nowego planu obszar przy ul. Katowickiej przeznaczono teren, zgodnie ze stanem 
użytkowania pod funkcje usługowe i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Istotnym ustaleniem 
planu miejscowego było określenie nowych granic pasa drogowego drogi S8 po jej przebudowie. 



Na obszarze położonym przy ul. Słowackiego wydzielono powiększenie działki budowlanej 
zabudowy jednorodzinnej oraz przeznaczono teren pod publiczny parking.  
Przy ul. Księże Domki w miejsce terenów po-magazynowych wyznaczono tereny mieszkaniowe. 
Zachowano istniejący zakład piekarniczy. 
Uwzględniono również szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad ochrony 
środowiska i zasad uzbrojenia terenu oraz w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu.  
Należy stwierdzić, że takie rozwiązania w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu, przyjęte  
w zmianie planu miejscowego są zgodne z ustaleniami i przyjętymi kierunkami rozwoju 
przestrzennego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka.  
Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia nowego planu 
miejscowego” należy stwierdzić, że zadania wywołujące skutki finansowe z tytułu uchwalenia 
nowego planu nie występują. Ponadto zobowiązania samorządu wywołane obowiązującym planem 
miejscowym ulegają zmniejszeniu. 
Głównym celem opracowania planu jest zmiana warunków zagospodarowania terenów, na których 
występuje zabudowa mieszkaniowa oraz regulacja granic pasa drogowego drogi S8. 
 
W projekcie planu uwzględniono: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie 
podstawowych parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowaniu terenu odpowiednich 
dla mieszkaniowej i usługowej kategorii przeznaczenia terenu, 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe poszczególnych obszarów poprzez zachowanie 
istniejącej zabudowy i zharmonizowanie nowej zabudowy z istniejącą, w szczególności  
w zakresie funkcji i wysokości budynków, 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 
i leśnych poprzez uwzględnienie warunków zagospodarowania – przeznaczenie terenu pod 
nową zabudowę nie mają znaczącego wpływu na gospodarkę wodną miasta, 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - 
potrzeby występują wyłącznie w obszarze przy ul. Księże Domki w zakresie ochrony 
stanowisk archeologicznych; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych poprzez określenie warunków ochrony środowiska zamieszkania oraz 
wyposażenie obiektów w miejsca postojowe dla osób z kartą parkingową, 

6) walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez zwiększenie intensywności zabudowy na terenach 
o pełnym uzbrojeniu, 

7) prawo własności poprzez nieprzeznaczanie nowych terenów prywatnych na cele publiczne 
(podtrzymano w tym zakresie ustalenia dotychczas obowiązujące w obszarze przy ul. 
Księże Domki), 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – potrzeby w obszarach nie występują; 
9) potrzeby interesu publicznego – potrzeby w obszarach nie występują; 
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

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

ludności – tereny wchodzą w skład zwartej struktury przestrzennej wyposażone w 
sieci i urządzenia zaopatrzenia w wodę. 
 

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania  
z terenu, ważono interes publiczny i interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 



W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględniono stan własności terenu. 
Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom sporządzenia 
planu miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz procedurom strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko przewidzianym przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych organów oraz zapewniono 
udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu. 
Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie planu miejscowego. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Stanisław Kabziński   - wiceprzewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: 
Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej, obszary     
 położone w rejonie ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 

Ad 5. Uchwalenie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  

Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Łowickiej oraz Krakowskiej. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 
obszary położone w rejonie Łowickiej oraz Krakowskiej, został sporządzony w wykonaniu 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, ze zmianą 
uchwałą Nr XXVII/193/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 marca 2017 r. 
Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka" 
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 
r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawa Mazowiecka.   
 Z analizy porównawczej ustaleń projektu zmiany planu z ww. kierunkami zabudowy i wskaźnikami 
wynika, że przyjęte w nowym planie miejscowym nie naruszają ustaleń i kierunków rozwoju 
przestrzennego w STUDIUM. 
W projekcie nowego planu obszar przy ul. Łowickiej przeznaczono zgodnie ze stanem użytkowania 
pod funkcje usługowe i zabudowę mieszkaniową. Wydzielono tereny zieleni obejmujące teren 
rezerwatu przyrody „Rawka” oraz tereny ogrodów w rejonie ujścia rz. Rylki do rzeki Rawki. 
 
 



Na obszarze położonym przy ul. Krakowskiej przeznaczono teren pod zabudowę produkcyjną 
magazyny i składy z dopuszczeniem realizacji budynków usługowych i mieszkalnych 
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz wykluczeniem przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 
 Głównym celem opracowania planu miejscowego jest zmiana warunków zagospodarowania 
terenów, na których występuje zabudowa mieszkaniowa oraz regulacja granic pasa 
drogowego drogi S8. 
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania  
z terenu, ważono interes publiczny i interesy prywatne, zmierzające do ochrony istniejącego stanu 
zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu 
miejscowego” należy stwierdzić, że w zakres zadań wywołujące skutki finansowe wchodzą: 

− nabycie gruntów pod zieleń parkową, obejmującą rezerwat przyrodniczy Rawka o 
powierzchni około 230 m2, 

− budowa ścieżki pieszo rowerowej z oświetleniem o długości około 60 m. 
Koszty nabycia fragmentu działki ewidencyjnej nr 21/2 oraz realizacja ścieżki pieszo rowerowej 
nastąpi środkami z budżetu miasta. Należy jednak podkreślić, że wystąpią dochody z tytułu zbycia 
części działki nr 22.  
Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie planu miejscowego. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Stanisław Kabziński   - wiceprzewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie miejscowego planu     
 zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  obszary położone w rejonie ulic:   
 Łowickiej oraz Krakowskiej. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone 
w rejonie ulic: Łowickiej oraz Krakowskiej. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 
Ad 6.  Zmiana miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta  

Rawy Mazowieckiej ( w zakresie pasów drogowych ulic w rejonie placu Marszałka  Józefa 

Piłsudskiego). 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 
(w zakresie pasów drogowych ulic w rejonie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego), został sporządzony 
w wykonaniu uchwały XXII/163/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 grudnia 2016 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawy Mazowieckiej. 
Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka", 
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r.  



w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka. 
W studium określono dla obszarów strefy rozwoju o poniższe treści: SMU - Obszary zabudowy 
śródmiejskiej, mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej nieuciążliwej. 
KP - Obszary przestrzeni publicznej istotne dla rozwoju miasta. 
Ustalenia studium nie precyzowały przebiegu sieci ulic lokalnych i dojazdowych w strefach 
zabudowy. 
W projekcie zmiany planu dokonano korekty klas funkcjonalnych (ulic dojazdowych  i lokalnych) 
istniejących ulic: Warszawskiej, Miłej, Mickiewicza, Krakowskiej i Wyszyńskiego bez zmiany 
pasów drogowych. Jednocześnie przeznaczono fragment działki ewidencyjnej nr 445/9 i całą działkę 
nr 445/10, pod usługi jako uzupełnienie działki budowlanej obejmującej działki ewidencyjne nr 
445/11 i 445/12 położone poza obszarem opracowania. 
Należy stwierdzić, że takie rozwiązania w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu, przyjęte 
w zmianie planu miejscowego są zgodne z ustaleniami i przyjętymi kierunkami rozwoju 
przestrzennego w STUDIUM. 
Głównym celem opracowania zmiany planu jest korekty klas funkcjonalnych (ulic 
dojazdowych i lokalnych) istniejących ulic: Warszawskiej, Miłej, Mickiewicza, Krakowskiej i 
Wyszyńskiego bez zmiany pasów drogowych. 
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania  
z terenu, ważono interes publiczny i interesy prywatne, (wniosków do opracowania planu  
nie wniesiono), zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian  
w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu 
miejscowego” należy stwierdzić, że zadania wywołujące skutki finansowe nie występują. 
Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Stanisław Kabziński   - wiceprzewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie miany miejscowego planu     
 zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej ( w zakresie pasów drogowych ulic 
 w rejonie placu Marszałka  Józefa Piłsudskiego). 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej 
 ( w zakresie pasów drogowych ulic w rejonie placu Marszałka  Józefa Piłsudskiego). 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 

Ad 7.  Zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta 

 Rawa Mazowiecka  oraz  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działanie na terenie  miasta 

Rawy Mazowieckiej  Młodzieżowej Rady Miasta oraz zatwierdzenia podstawowych dokumentów 

umożliwiających jej funkcjonowanie.    

     

Temat referowała  Katarzyna Gierach  – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Promocji  
 i Integracji Europejskiej 
Powiedziała m.in. 
Stosownie do dyspozycji przepisu art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym – rada gminy powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut, określający 
tryb wyboru jej członków i zasady działania.  



Młodzieżowa Rada Miasta Rawa Mazowiecka działa na podstawie dwóch uchwał podjętych 
przez organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka: 

1) uchwały Nr XXVIII/222/96 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 18 grudnia 
1996 r. w sprawie wyrażenia zgody na działanie na terenie miasta Rawy Mazowieckiej 
Młodzieżowej Rady Miasta oraz zatwierdzenia podstawowych dokumentów 
umożliwiających jej funkcjonowanie, 

2) uchwały Nr XIII/104/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2003 r. 
w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Rawa Mazowiecka. 

W dniu 1 września 2017 r. wchodzi w życie reforma oświaty, wprowadzona przepisami 
ustaw: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe i ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. 
Z tego też względu zaszła konieczność dokonania zmian w obu powyżej wymienionych 
uchwałach Rady Miasta Rawa Mazowiecka celem dostosowania ich zapisów do tej reformy. 
 

                      Opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Rawa Mazowiecka  
 oraz  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działanie na terenie  miasta Rawy Mazowieckiej  
 Młodzieżowej Rady Miasta oraz zatwierdzenia podstawowych dokumentów umożliwiających 
 jej funkcjonowanie.        
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 
Ad 8.  Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

 i urządzeń  kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie 

Wodociągi i Kanalizacja sp. z o o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2021. 

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

 w Rawie Mazowieckiej. 

Powiedział min. 

Na postawie „Założeń do tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych Miasto Rawa Mazowiecka” 
przyjętych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej Uchwałą nr XXIV/185/2000 z dnia 30 czerwca 
2000 r., okres objęty planem powinien wynosić 5 lat.  
Plan podlega weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych. 
Projekt planu zawiera niezbędne zmiany wynikające z obecnie znanych potrzeb i uwarunkowań. 
W planie zamieszczone zostały zmiany wynikające z  powodu aktualizacji wykazu nowych zadań 
inwestycyjnych, wynikających z najpilniejszych potrzeb mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, 
w szczególności dotyczących dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz 
modernizacji oczyszczalni ścieków. 
Szacuje się, że w wyniku realizacji Planu, w ramach realizacji Projektu ,,Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’ powstanie majątek 
składający się ze środków trwałych o wartości ok. 10 mln zł. natomiast w wyniku realizacji 
pozostałych inwestycji powstanie majątek o wartości ok. 13,7 mln zł. 
 
 W dyskusji głos zabierali: 
Radny Zbigniew Tuszyński – zaproponowane zadania inwestycyjne: 
- przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Gąsiorowskiego i Lenartowicza, 
 



- przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Urbańskiego,  
  Braci Świderskich,  
- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żmichowskiej i Konopnickiej, 
  budzą  wiele wątpliwości. Można sądzić, że Spółka jest w bardzo dobrej kondycji finansowej  
  planując taki zakres inwestycji, które powinny być realizowane z budżetu miasta. 
  Czy wobec tego istnieje możliwość obniżenia cen wody i ścieków i zmniejszenia dotacji z budżetu  
  miasta. 
 

 Radny Sławomir Stefaniak – zaproponowany zakres inwestycji budzi wątpliwości dlatego, że są    
 to inwestycje cenotwórcze dla cen wody i ścieków, te zadania  powinny znaleźć się w budżecie  
 miasta,   budowa drogi to zadanie Burmistrza Miasta a nie Spółki. 
 Będę przeciwny zmiany  wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
 i urządzeń  kanalizacyjnych. 
 

Radna Grażyna Dębska - zaproponowany zakres inwestycji budzi wątpliwości dlatego, że 
założone kwoty na te inwestycje są zbyt wysokie – przeznaczenie 2/3 planowanej kwoty 
inwestycyjnej na odtworzenie nawierzchni drogi to inaczej budowa drogi. Budowa drogi to nie 
zadanie Spółki. Czy otrzymam na dzisiejszym posiedzenie informację o którą prosiłam na 
posiedzeniu Komisji – przykładowo ostatnio prowadzone  inwestycje przez Spółkę na  budowę 
kanalizacji deszczowej czy sanitarnej oraz ich zakres finansowy. 
 
Sebastian Gromek – Prezes Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – kwoty zaproponowane  
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym to są kwoty szacunkowe, wyniki przetargu urealnią te  
kwoty, Spółka wnikliwie bada  koszty aby nie wpływały na cenę wody, realizuje dodatkowe 
zadania które wpływają na dodatkowe dochody dla Spółki m.in. dowożenie i odbiór  odpadów w 
oczyszczalni ścieków. Spółka prowadza inwestycje wodno - kanalizacyjne musi dokonać 
odtworzenia nawierzchni. 
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak – prowadzone inwestycje przez Spółkę nie wpłyną na 
podwyżkę cen wody, Spółka prowadzi dodatkową działalność dla zabezpieczenia kosztów 
taryfowych wody.  
 

Radny Piotr Irla  - Spółka realizuje program narzucony przez Właściciela Spółki – Burmistrza 
Miasta, Prezes Spółki jest odpowiedzialny za prowadzone inwestycje oraz za straty w Spółce. 
Z informacji  Prezesa wynika, że Spółki jest w dobrej kondycji finansowej, po nadto wypracowywuje 
dodatkowe  dochody, więc należy się spodziewać, że przy ustalaniu następnych taryf opłat za wodę 
będzie  można  zrezygnować z dopłat z budżetu miasta oraz rozważyć możliwość obniżki cen wody. 
 
 

Radny Stanisław Kabziński – prawidłowe działanie to realizacja  inwestycji w ulicy Lenartowicza 
w zakresie  kanalizacji deszczowej, wodociągowej oraz wymiany sieci gazowej.  
Sieć gazowa była wybudowana w latach około 1975, obecnie zwiększył się pobór gazu przez 
mieszkańców i w okresie grzewczym brakuje gazu. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Stanisław Kabziński   - wiceprzewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu    
 rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa  
 wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i  Kanalizacja sp. z o o. w Rawie Mazowieckiej  
 na lata 2017-2021. Głosowanie  na posiedzeniu komisji: za – 2, przeciw -1. Głosowało  trzech 
członków komisji. 



 
                      Innych opinii nie było. 

 
                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  

 przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  i urządzeń   
 kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i  
 Kanalizacja sp. z o o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2021. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu nie  została przyjęta. Głosowało 14 radnych, za – 7, przeciw – 7. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz w tym punkcie ogłosił 15 minut przerwy. 

  
Ad 9.  Zmiana uchwały 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  Stanisław Kabziński   - wiceprzewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie zmiany uchwały 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 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 14 radnych. 
 
 



   Ad 10.  Zmiana uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka. 
 

Temat referował Marcin Młynarczyk – radca prawny Urzędu Miasta. 

Powiedział m.in. 

Przedmiotem projektu uchwały jest zmiana Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka na lata 
2014-2020 i dostosowanie jej do wymogów konkursu w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, o którym mowa w 
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu: „Inwestycje w 
targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020 . 
Zmiana ta umożliwi realizację projektu przebudowy i modernizacji targowiska miejskiego (tzw. 
starego rynku) położonego pomiędzy ulicami Konstytucji 3-go Maja i Mickiewicza.  
Jednym z wymogów konkursowych jest stworzenie odpowiednich zapisów dotyczącego realizacji 
przedmiotowego projektu w Strategii  Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka. 
W związku z powyższym, zmianę uznajemy za uzasadnioną.  
 
Opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
    zmiany uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka. 

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

   Ad 11.  Zmiana uchwały w sprawie zasad  i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych  

   dla  realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Temat referował Wiceburmistrz Marek Pastusiak. 

Powiedział m.in. 

W związku z uchyleniem uchwały Nr XXVII/207/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  
22 marca 2017 r. Burmistrz zgodnie z deklaracją złożoną na ostatniej sesji Rady przedkłada projekt 
zmiany  uchwały  Nr VI/28/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 kwietnia 2015 roku w 
sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Rawa Mazowiecka.  
Załącznikiem do w/w projektu uchwały jest były załącznik nr 2 do uchylonej uchwały, skorygowany 
o uwagi wniesione przez nadzór prawny Wojewody Łódzkiego.  
Projekt ma na celu dostosowanie zapisów obowiązującego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  
do nowej formy realizacji projektów wyłanianych w tym trybie.  
 
Opinii nie było. 
 

                   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 14 radnych. 
 

   Ad 12.  Zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 

 
Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
Przedłożony projekt zmiany budżetu Miasta na 2017 rok obejmuje zmiany  w planie  
wydatków w następujących działach: 
 
1/ Dział 600 – Transport, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne: 
-  zwiększa się o kwotę 15.000 zł wysokość planowanych wydatków na budowę  fragmentu chodnika 
w ul. Tomaszowskiej. Celem zadania jest połączenie istniejącego  chodnika  ul. Tomaszowskiej 
z chodnikiem prowadzącym od zakładów „Metalbud Nowicki”.  
Powstanie w ten sposób nie przerwany ciąg pieszy z miasta do zakładów. Przeprowadzona została 
procedura rozeznania rynku wykonawców na to zadanie i po zatwierdzeniu środków można będzie 
niezwłocznie przystąpić do jego realizacji, 
- przenosi się kwotę 15.000 zł planowaną na dofinansowanie kosztów budowy chodnik w ul. 
Księże Domki do rozdziału 60014 – drogi publiczne powiatowe, środki te zostaną przekazane w 
formie dotacji dla Powiatu Rawskiego.  Dofinansowanie z budżetu Miasta nie może stanowić 
więcej niż  50 % kosztów wykonania inwestycji. 
- zmniejsza się o kwotę 400.000 zł planowane wydatki na opracowanie dokumentacji 
technicznej i remont ul. Polnej - odcinek od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Przemysłowej, plan 
po zmianie wynosi 170.000 zł.  
- zwiększa się o kwotę 400.000 zł planowane wydatki na zadanie Budowa ulic osiedla Tatar - ul. 
Konopnicka i rozszerza się to zadanie o budowę drogi w ul. Żmichowskiej, plan po zmianie 
wynosi 750.000 zł. Kwota ta pozwoli na przystąpienie do wykonania całego zakresu budowy 
dróg w osiedlu Tatar, które pozostały do wykonania w tym rejonie miasta. 
 
2/ Dział 754,  rozdział 75404 – komendy wojewódzkie Policji, przeznacza się  kwotę 13.000 zł  
na  dofinansowanie kosztów zakupu samochodu – oznakowanego radiowozu  dla Komendy 
Powiatowej Policji  w Rawie Mazowieckiej, zgodnie z wnioskiem Komendanta Policji. 
3/ Dział 758 – zwiększa się o kwotę 37.000 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 
4/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 
Rozdział 90095 –  Pozostała działalność 
1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka 
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zagospodarowania 
przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. 
Zmniejszenie o kwotę 135.000,00 zł wysokość planowanych środków na realizację tego zadania w 
2017 roku. Rozpoczęcie realizacji tego zadania może nastąpić dopiero po pozytywnym zakończeniu 
aplikacji o środki na realizację projektu pn. : Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
 Ponieważ procedura oceny wniosków przedłuża się, a prawdopodobne rozstrzygnięcie nastąpi 
jesienią br.  zapisana na to zadanie kwota nie zostanie wykorzystana w całości.  
Wprowadza się do budżetu zadanie  Budowa linii oświetleniowej ulicy Sobieskiego w Rawie 
Mazowieckiej z kwotą 50.000 zł. 
Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie sześcioma latarniami  ulicy Sobieskiego, w jej części od 
ulicy Kazimierza Wielkiego.  W ramach planowanej kwoty wykonana zostanie najpierw 
dokumentacja techniczna.   
 
5/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 



Rozdział 92118 – Muzea 
1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka 
Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia. 
Zwiększenie  o kwotę 70.000,00 zł planowanych środków na to zadanie w 2017 roku. 
Po opróżnieniu budynku z mebli i eksponatów, po rozpoczęciu prac remontowych i dokonaniu 
odkrywek,  odsłonięcia fundamentów zachodzi potrzeba wykonania niezbędnych robót dodatkowych 
w branży elektrycznej, sanitarnej i ogólnobudowlanej. Prace te zalecone zostały przez konserwatora 
zabytków, która wizytowała budynek w trakcie remontu.  
W projekcie niniejszej uchwały zwiększa się o kwotę  50.000 zł  wysokość planowanych przychodów 
budżetu miasta  z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
W wyniku dokonanej zmiany zgodnie z projektem różnica między planowanymi dochodami i 
planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.054.000 zł, 
który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji i 
wolnych środków. 
 

Radny Zbigniew Tuszyński – jestem przeciw  zmniejszeniu  o kwotę 400.000 zł 
planowanych wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej i remont ul. Polnej - odcinek 
od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Przemysłowej. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz – jestem również przeciw zmniejszeniu  o 
kwotę 400.000 zł planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji technicznej i remont ul. 
Polnej - odcinek od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Przemysłowej, proponuję  zmniejszyć o kwotę 
400.000,00 zł wysokość planowanych środków na realizację zadania „Rewitalizacja Miasta” 
i przeznaczyć na  zadanie Budowa ulic osiedla Tatar - ul. Konopnickiej i ul. Żmichowskiej. 
Rozpoczęcie realizacji tego zadania może nastąpić dopiero po pozytywnym zakończeniu aplikacji  
w miesiącu wrześniu. 
 

Burmistrz Dariusz Misztal – dokończenie inwestycji na osiedlu Tatar jest bardzo zasadne, 
są wykonanie wszystkie projekty i inwestycja  jest  przygotowana do realizacji,  wstrzymanie 
tej inwestycji nie jest zasadne, realizacja inwestycji w ulicy Polnej jest niemożliwa do 
wykonania 
z uwagi na fakt, że nie była przewidziana w budżecie na 2017 rok i czasowo niemożliwa do 
wykonania w tym roku. 
 

Radny Sławomir Stefaniak – inwestycja w ulicy Polnej była możliwa do wykonania lecz niechęć 
władz do jej realizacji już na etapie uchwalania budżetu doprowadziła do tego, że do  dziś nic nie 
zrealizowano, można było tę inwestycje podzielić na etapy i realizować. 
  
Radny Michał Glicner  zbierając głos poparł stanowisko radnego Stefaniaka. 
 

Radny Leszek Jarosiński apelował o rozsądne działania w sprawie realizacji inwestycji, 
podkreślił że jest miesiąc czerwiec i nic nie zostało wykonane. 
 
Wyjaśnień w zakresie realizacji inwestycji udzielał Paweł :Piątkiewicz Naczelnik  Wydziału 
Rozwoju Gospodarczego Promocji oraz Integracji Europejskiej 
 

Radny Piotr Irla zabierając głos stwierdził, że brak realizacji  inwestycji w ulicy Polnej  to 
celowe działanie władzy.  



 

Skarbnik Miasta Jolanta Witczak – przesunięcie i zmniejszenie  o kwotę 400.000,00 zł wysokość 
planowanych środków na realizację zadania „Rewitalizacja Miasta” może być zagrożeniem dla 
realizacji tego zadania. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz w tym punkcie ogłosił 10 minut przerwy. 

 
                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  

    zmiany  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 rok. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu nie została przyjęta. Głosowało 14 radnych, za – 3, przeciw – 10, 
wstrzymujmy -1. 
 

Radny Piotr Irla  zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt. 13 w sprawie zmiany 
uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa  Mazowiecka na 
lata 2017–2020 oraz pkt 14 w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu 
Funduszowi Wsparcia Policji. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poddał wniosek pod głosowanie. 

 
Wniosek w sprawie wycofania zmiany uchwały  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rawa  Mazowiecka na lata 2017–2020 w głosowaniu został przyjęty 
jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 
  
Wniosek w sprawie wycofania uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. 
Głosowało 14 radnych. 
 
 

  Ad 13. Zmiana uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta  

  Rawa  Mazowiecka na lata 2015-2018 

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

Powiedziała min. 

 
Stosownie do dyspozycji z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) gminny program opieki nad zabytkami przyjmuje 
rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.  
Program ten podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, przy czym ogłoszenie to 
ma charakter wyłącznie informacyjny (vide: wyrok WSA w Olsztynie sygn. akt II SA/OI 1412/15  
z dnia 11 lutego 2016). W dniu 26 sierpnia 2015 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła  
uchwałę Nr VIII/53/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla Miasta 
Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018.  
W uchwale tej wskazano jedynie iż uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dla ogłoszenia tej 
uchwały wymagana jest, zgodnie ze wskazaniem organu wydającego wojewódzki dziennik urzędowy 
województwa łódzkiego, jej zmiana poprzez określenie, iż podlega ona ogłoszeniu w tym dzienniku. 
 



Opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
    zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Rawa Mazowiecka  
    na lata 2015-2018. 

 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 
 
Ad  17.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 12  czerwca  2017 r.  do  29  czerwca 2017 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało  15  interesantów. 

                    Problematyka to:  
                     - mieszkania komunalne lub socjalne, 
                     - pomoc społeczna,   
                     - zagospodarowanie terenu, zakup działki, plan  zagospodarowania przestrzennego, 
                     - inne sprawy z zakresu miastami.  oznakowanie ulic, wycinka drzew. 

                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
               -  Gala Sportu i Nauki  w Miejskim Domu Kultury, 

-  Spotkanie odnośnie rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego, 
-  Spotkanie z Panem Markiem Parjaszewskim (Dyrektor Hotelu ,,Ossa”) 
- Spotkanie z Panem Andrzejem Sypytkowskim oraz Panem Dariuszem Noseń (Wyścig Hubala), 
- Spotkanie odnośnie wakacyjnej nauki pływania z Paniami Dyrektor Szkół Podstawowych, 
- Spotkanie z Przedstawicielami - Dyrekcją PGE  
-  Udział w Walnym Zebraniu Socjalnej Spółdzielni Rawsko-Bialskiej ,, Nadzieja i praca” 
- Udział w wydarzeniu zorganizowanym przez WOPR  pt, ,,Bezpieczne wakacje”  na kąpielisku     
  Zbiornika Dolna 
- Spotkanie z Panem Adamem Długołędzkim (Projektantem ul. Lenartowicza oraz  
  ul. Gąsiorowskiego ) 
- Spotkanie z Panią Marszałek Jolantą Ziębą-Gzik w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich w mieście,  
- Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (w Starostwie Powiatowym )  

 
   Ad  18.  Interpelacje, zapytania. 

 
  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił informację w sprawie  
  korespondencji która wpłynęła do Biura Rady: 
-  Interpelacja radnego Michała Glicnera w sprawie udostępnienia pisma, które stanowi odpowiedź         
   dla rodziców, którzy wnieśli protest do burmistrza przeciwko decyzji władz szkoły oraz odpowiedz 
    na te interpelację, 
-  Pismo Pana Tomasza Walasa w sprawie propozycji zmiany granic miasta oraz przeprowadzenia      
    w  tej sprawie referendum. 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski zwrócił się o informacje w sprawie  
spotkania Pani Pastor z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Burmistrzem Miasta oraz Radą 
Seniorów z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miasta. Jakie zostały poczynione ustalenia i 
działania w sprawie seniorów w Rawie mazowieckiej. 



Ponadto zgłosił wniosek aby każdorazowo  program Sesji umieszczać na słupach ogłoszeniowych, 
będzie to bardzo czytelna informacja dla mieszkańców miasta, informacja zamieszczana na stronie 
internetowej miasta nie dla wszystkich jest dostepna. 
 

Radny Sławomir Stefaniak podzielił się informacją z raportu  NIK o dostępnych środkach 
finansowych na  tworzenie ośrodków- domów dla  seniorów, na  przystosowanie dla seniorów 
Domów Dziennego Pobytu. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając poinformował, że były czynione starania oraz 
poczynione prace nad  przygotowywaniem wniosku do projektu rewitalizacji w sprawie Parafii  
Ewangelicko-Augsburskiej, jednak z oświadczenia Pani Pastor na obecną chwilę Parafia nie posiada 
żadnych środków finansowych aby partycypować w kosztach rewitalizacji. Brak własnych  
środków to skutek wycofania się z projektu rewitalizacji i pozyskania  na ten cel środków unijnych.  
Celem Pani Pastor to wniosek do MSWiA o dofinansowanie oraz wniosek do Niemieckiej Diakoni 
o wsparcie finansowe. 
 

Radny Sławomir Stefaniak apelował o pozyskanie  środków finansowych na uruchomienie 
Środowiskowego Domu dla Niepełnosprawnych, podał przykład funkcjonującego Domu 
Środowiskowego w Białej Rawskiej. 
 

Radny Michał Glicner – Kościół  Ewangelicko-Augsburskiej jest bardzo zaniedbany, dlaczego 
do tej pory nie wspieraliśmy tej parafii finansowo tak jak inne Parafie w naszym mieście. 
Jest to niesprawiedliwe społecznie  wobec tej Parafii. 
 

Radna Grażyna Dębska  - z informacji w mediach pozyskałam informację,  że   w Sejmiku 
Województwa Łódzkiego  trwa nabór wniosków o dofinansowanie  do budżetów obywatelskich. 
Można  pozyskać środki finansowe  na różną działalność m.in. kulturę  czy sport.  Obecnie 
przedłużono nabór wniosków do 15 lipca br. 
Czy jako Miasto - Samorząd wystąpiło z wnioskiem o to dofinansowanie. Dlaczego w tym zakresie 
nie było informacji dla mieszkańców miasta np. na słupach ogłoszeniowych czy w na stronie miasta. 
Dlaczego tak ważny temat nie był rozpropagowany wśród mieszkańców. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal – prowadzimy w tym kierunku działania  m.in.: 
-  inicjatywa mieszkańców to bezpieczeństwo na drodze dla przedszkolaków,  
-  sygnalizacja świetlna na ulicy Opoczyńskiej,  
- strefa komfortu nad zalewem. 
 

Radny Stanisław Kabziński – proponowana sygnalizacja świetlna na drodze Opoczyńskiej nie zda 
egzaminu i nie rozwiąże problemu na tym skrzyżowaniu. N atym skrzyżowaniu powinno być 
wybudowane rondo. 
 

Radny Michał Glicner – kiedy będzie zakupiony sprzęt rejestrujący obrady Rady Miasta, 
głównym celem tej rejestracji to transparentność, wyjście do mieszkańców  z aktualną informacją. 
Z mojej inicjatywy są nagrywane obrady aby mieszkańcy ( na bieżąco)  mogli mieć wiedzę nad czym 
obradujemy.  
Ustawiona przez Doradcę Burmistrza  kamera nie wiem czemu ma służyć, skierowana jest w kierunku 
opozycji, nie pokazuje głównych osób na tej sesji ( Burmistrza, jego  Zastępcy, Sekretarza czy 
Skarbnika. Jaki cel tej kamery i kto będzie mógł  się z nią zapoznać.  
 



Burmistrz Miasta Dariusz Misztal – sa prowadzone działania w zakresie zakupu sprzętu 
rejestrującego, czekamy też na propozycje wnioskodawcy w tym zakresie. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz – obrady Rady Miasta może nagrywać 
każdy, obrady są otwarte dla każdego. Kamera rejestrująca będzie zakupiona, obrady będą 
rejestrowane  i udostępnione mieszkańcom. 
 

Radny Michał Glicner – czy została nawiązana współpraca z przedsiębiorcami w sprawie 
patronatu nad przystankami komunikacji miejskiej i dofinansowaniem  komunikacji miejskiej. 
Finansowanie komunikacji miejskiej przez Spółkę ZGO nie jest ekonomiczne dla Spółki. 
Radny zgłosił wniosek o przedłożenie na kolejnej sesji informacji o wynikach finansowych Spółki  
ZGO za ostatnie cztery lata – przychody Spółki. 
 
 

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   ogłosił zakończenie obrad  
              XXX  Sesji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1400  do  1930. 
             
              Sporządziła Alicja Lasota. 

 
 

 

  
      Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka
        Zbigniew Sienkiewicz 
 


