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P r o t o k o ł 

z obrad XXXV  Sesji VII kadencji Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka w dniu 11 października  2017 r. 

 

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.  
Uczestniczyło 13 radnych.  
Nieobecni radni: 
 

1. Krzysztof Chałupka 
2. Bartłomiej Kosiacki 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal, Zastępca Burmistrza Miasta Marek 
Pastusiak, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji 
i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta. 
  
Obrady XXXV Sesji otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 

Powitał zaproszonych gości oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych.  
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść wniosku Burmistrza 
Miasta  o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany 
porządek obrad. 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie  porządku obrad.  
3. Przyjęcie uchwały  zmieniającą uchwałę nr XXXII/237/2017  Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
    z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia formy i trybu  przyznania pomocy dla repatriantów 
    i członków ich rodzin.  
4. Przyjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy   
    Finansowej Miasta  Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020. 
5. Interpelacje, zapytania. 
6. Zakończenie obrad. 
 
Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
Uwag do porządku obrad nie było. 
Rada Miasta przyjęła proponowany porządek obrad. 
 

Radny Sławomir Stefaniak zwrócił uwagę aby wszystkie projekty uchwał  były opiniowane  
na posiedzeniach komisji. Na sesjach nadzwyczajnych nie ma opinii komisji.  
 

Przewodniczący Rady Miasta  wyjaśniał,  że przedłożony projekt uchwały w sprawie określenia 
formy i trybu  przyznania pomocy dla repatriantów  i członków ich rodzin był przedmiotem prac w 
komisjach na sesji w  miesiącu sierpniu. 
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Ad 3.  Przyjęcie uchwały  zmieniającą uchwałę nr XXXII/237/2017  Rady Miasta  

Rawa Mazowiecka  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia formy i trybu  przyznania 

pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin.  

 

Pan  Marcin Młynarczyk radca prawny Urzędu Miasta przedstawił  informacje w sprawie  
przedłożonego projektu uchwały. 
Powiedział m.in. 
Pismem z dnia 27 września 2017 r. (data wpływu: 02.10.2017 r.) Wojewoda Łódzki - w związku ze 
złożeniem przez Burmistrza Miasta wniosku o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła 
repatriantowi lokal mieszkalny - wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez 
przedłożenie uchwały Rady Miasta zawierającej expressis verbis zobowiązanie gminy 
do zapewnienia repatriantom i członkom ich rodzin tzw. warunków do osiedlenia się przez okres nie 
krótszy niż dwa lata. Jednocześnie Wojewoda Łódzki zobowiązał wnioskodawcę do uzupełnienia 
wniosku w terminie do dnia 16.10.2017 r. pod rygorem pozostawienia go bez dalszego rozpatrzenia. 
Zastrzeżenia Wojewody wyrażone w piśmie przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców wzbudził dotychczasowy zapis §2 korygowanej uchwały, z uwagi na fakt, że 
spośród wszystkich wskazanych w uchwale zobowiązań gminy tylko zobowiązanie do 
zapewnienia lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych miało określony czas trwania podczas 
gdy wszystkie inne formy udzielanej pomocy nie zostały określone czasowo.  

Proponowane nowe brzmienie §2 korygowanej uchwały pozwala na rozwianie wszelkich 
wątpliwości interpretacyjnych w tej kwestii i umożliwi dalsze procedowanie wniosku Miasta Rawa 
Mazowiecka celem uzyskania przez gminę dotacji w wysokości 100.000 zł na pomoc repatriantom. 

 

Radna  Grażyna Dębska zwróciła uwagę na brak pisma Wojewody Łódzkiego w materiałach dla 
radnych. Nie mogli radni  zapoznać się z treścią pisma. 
 

Przewodniczący Rady Miasta odpowiadając  również  stwierdził, że nie zna treści pisma i 
nie jest dołączone do materiałów na sesje. Pismo niw wpłynęło do Biura Rady. 
 
Wiceburmistrz Marek Pastusiak zabierając głos stwierdził, że pismo Wojewody Łódzkiego 
było skierowane do Burmistrza Miasta. 
 
Kserokopia pisma została przedłożona radnym. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 określenia formy i trybu  przyznania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin.  
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. 
 

Ad  4. Przyjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę  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.  
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W wykazie przedsięwzięć  majątkowych do WPF dokonuje się zmiany wysokości 
planowanych nakładów na realizację zadań   Miasta Rawa Mazowiecka w następujących 
tytułach: 
Dział. 600 – Transport 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 

Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulice Skierniewicką z ul. Mszczonowską. 
Zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł. wysokość planowanych nakładów na realizację prac w 2018r. 
Koncepcja budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ul. Mszczonowską powinna zawierać 
opracowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury środowiskowej. 
Dla całego przedsięwzięcia niezbędne będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, w której 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska określi swoje warunki realizacji tego przedsięwzięcia i 
dopiero wtedy powstać może ostateczny kształt koncepcji budowy drogi. Wziąwszy pod uwagę 
fakt, że planowana droga przebiegać będzie, między innymi, przez rzekę Rawkę, prawdopodobnie 
niezbędne będzie opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.  Są to długotrwałe i 
skomplikowane procedury. 
Stąd zadanie zapisane w budżecie miasta zakończone zostanie w II półroczu 2018 roku i 
powinno być zapisane także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Biorąc pod uwagę 
rosnące ceny usług, chcąc zapewnić skuteczne przeprowadzenie procedury przetargowej 
wnioskuje się o zwiększenie środków na realizację tego zadania o 75.000 zł 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu chwały 
 zmieniającej  uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta   
 Rawa Mazowiecka na lata 2017-2020. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. 
 

Ad 5. Interpelacje, zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść pisma skierowanego do 
Dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w 
sprawie kontroli legalności uchwały nr XXXIV/240/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  
1 września 2017 r  w sprawie zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka , obszary położone w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego, Mszczonowskiej i Białej.  
 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos wrócił do tematu ustanowienia tytułu „Oddany Sprawie”. 
Dodał, że w tej sprawie  kilkakrotnie zabierał głos a temat nie jest w dalszym ciągu  przygotowany do 
dyskusji. 
 

Radny Michał Glicner  zabierając głos zwrócił uwagę na brak w dalszym ciągu sprzętu rejestrującego  
obrady Rady Miasta i przekazu dla  dla mieszkańców.  
Jednocześnie zwrócił się do Burmistrza Miasta o udostępnienie wszystkich  na trwałym  nośniku  
nagrań wideo z Sesji Rady Miasta , które wykonał doradca Burmistrza Miasta Pan Zbigniew Karpiński.  
  
Wiceburmistrza Miasta Marek Pastusiak poinformował, ze w dniu 9 października 2017 r odbyło się 
posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na którym to posiedzeniu nieobecni byli radni 
wchodzący w skład  Zespołu. 
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  Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos zwrócił uwagę na formę zawiadomienia. Informacja      
  telefoniczna  trzy godziny przed posiedzeniem  spowodowała brak obecności. 
 

              W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz   ogłosił zakończenie obrad  
              XXXV  Sesji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka VII kadencji. 
              Sesja trwała od godz. 1550  do  1730. 

  Sporządziła Alicja Lasota. 
 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

Zbigniew Sienkiewicz 

 
 

 
 


