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                                            P R O T O K O Ł 

z obrad  XXXVIII  Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu  28  grudnia  2017r. 
 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestniczyło  15  radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Starosta Rawski, Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza 
Marek Pastusiak, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, 
Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni 
goście. 
  
Obrady  XXXVIII  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  XXXVII Sesji Rady Miasta. 
4. Ustanowienie kierunku działania dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  dotyczącego  
    zapewnienia mieszkańcom Rawy Mazowieckiej dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 
5. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 r. 
6. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  2017-2020. 
7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
8. Interpelacje, zapytania. 
9. Zakończenie obrad. 
 
Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 
Uwag nie było. 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 14radnych. 
 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

Protokół  z  obrad  XXXVII  Sesji Rady Miasta będzie  przedłożony na kolejnym posiedzeniu 
Rady Miasta. 
 
Ad 4. Ustanowienie kierunku działania dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  

dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Rawy Mazowieckiej dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  poprosił o zabranie głosu Pan Józefa 
Matysiaka Starostę Rawskiego. 
 

Starosta Józef Matysiak zabierając głos powiedział: 
Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego ma do wykonania zadania publiczne m.in. 
zapewnienie mieszkańcom powiatu rawskiego dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 
środków publicznych. Świadczenia te realizuje SPZOZ w zakresie podstawowej opieki oraz Szpital 
Św. Ducha. Od 1 stycznia 2014 roku Szpital prowadzony jest Spółkę AMG Centrum Medyczne  
Sp. z o.o./ Spółka prowadzi działalność w wydzierżawionych obiektach od SPZOZ. 
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Obecna trudna sytuacja ekonomiczna i organizacyjna, jaka zaistniała w Szpitalu ogranicza 
możliwość dalszej współpracy z AMG Centrum Medyczne w zakresie prowadzenia Szpitala w 
ramach umowy dzierżawy a w przyszłości taka współpraca może stać się niemożliwa. 
Zaistniała sytuacja skłania Władze Powiatu do rozważenia możliwości podjęcia decyzji w zakresie 
zmiany podmiotu prowadzącego Szpital aby zapewnić mieszkańcom powiatu nieprzerwany dostęp 
do świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego.  
Mając te uwarunkowania na względzie Władze Powiatu  rozważają możliwość wdrożenia 
rozwiązania, jakim jest utworzenie spółki prawa handlowego z udziałem powiatu i samorządów z 
terenu powiatu rawskiego, której przedmiotem jest działalności byłoby prowadzenie Szpitala. 
Takie rozwiązanie miałoby na celu wzmocnienie finansowe placówki jaką jest Szpital. 
Wspólne utworzenie spółki prawa handlowego w celu prowadzenia szpitala umożliwi: 
- stałą współpracę między samorządem powiatu a samorządami gminnymi,  
- współodpowiedzialność i współdecydowanie w zarządzaniu spółką, 
- współfinansowanie przesz wszystkie samorządy co wzmocni stronę finansowa Szpitala, 
- realny wpływ na organizację i działalność Szpitala, 
- zwiększenie troski o zdrowie mieszkańców. 
W związku z powyższym Rada i Zarząd Powiatu Rawskiego  zwracają się z prośba o rozważenie 
kwestii i wyrażenie swojej woli odnośnie utworzenia wspólnie z Powiatem spółki prawa handlowego. 
 

 Radny Leszek  Jarosiński zwrócił się z pytaniem do Starosty Rawskiego : 
 - jaka jest wizja działania przyszłej Spółki,  
- ile wynosi dług Szpitala. 
Radny wyraził swoją opinię   co do istniejącej  sytuacji w Szpitalu. 
Trudna sytuacja w Szpitalu trwa od wielu lat, były interwencje od mieszkańców, załogi Szpitala czy 
Burmistrza Miasta. Dlaczego Zarząd Powiatu zwlekał  tak długo i nie interweniował  w tej sprawie u 
dzierżawcy.  
 

Radny Jacek Malczewski – dwa lata temu Wicestarosta obecny na posiedzeniu Rady Miasta podczas 
protestu pielęgniarek nie widział problemu, wyjaśniał,  że wszystko jest pod kontrolą, są prowadzone 
rozmowy z pielęgniarkami, jest program naprawczy. 
Co się zmieniono na przestrzeni dwóch lat, że nagle Pan chce powołać Spółkę Samorządową  dla  
ratowania Szpitala. 
 

Radny Stanisław Kabziński wyraził swoje niezadowolenie  z funkcjonowania Szpitala, zdanie 
radnego  
brak należytej opieki dla pacjenta, brak dostatecznej kadry – pielęgniarek i lekarzy, brak sprzętu a 
nawet leków. Taka sytuacja nie może trwać. 
 

Radny Bartłomiej Kosiacki zabierając głos zwrócił uwagę dlaczego Zarząd Powiatu nie kontrolował  
na bieżąco działania Spółki wydzierżawiającej Szpital. Kontrole NFZ wskazywały na  braki 
w realizowaniu kontraktu a tym samym brak dostatecznej obsługi dla pacjenta.  
  
Starosta Józef Matysiak odpowiadając: 
Zarząd Powiatu Rawskiego cały czas monitorował działania dzierżawcy w Szpitalu. 
Reforma  służby zdrowia , odgórne działania NFZ  przyczyniły się do zaistniałej Sytuacji. 
Wypowiedziany kontrakt NFZ nie pozwala na funkcjonowanie Szpitala i dostateczna obsługe 
pacjentów. Obecny stan zadłużenia Szpitala to 20 mln złotych. Na koniec 2016 roku zadłużenie 
wynosiło 16 mln., obecnie powiększyło się o kolejne  4 mln.  
Starosta odpowiadając stwierdził, że nowy powstały podmiot Spółka Samorządowa nie będzie 
przejmować długu. 
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                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 ustanowienie kierunku działania dla Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  dotyczącego   
 zapewnienia mieszkańcom Rawy Mazowieckiej dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 
 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 5. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2017 r. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta  

Powiedziała m.in. 
Przedłożony projekt zmiany budżetu Miasta na 2017 rok obejmuje: 

Zmiany w planie dochodów. 

1/ Dział 600 - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł tj. do wysokości faktycznych wpływów 
dochody z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. Mandaty karne straży są to 
mandaty kredytowe, które wpływają do kasy budżetu ze znacznym późnieniem, często 
poprzez egzekucję komorniczą. 

2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

- w § 0470 zmniejsza się o kwotę 25 000 zł planowane dochody z opłat za trwały zarząd, 
korekta planu do wysokości faktycznych wpływów z tych opłat, 

- zmniejsza się o kwotę 90 000 zł w § 0690 wysokość planowanych dochodów z opłat 
adiacenckich. W br. wpłynęła do budżetu niższa od planowanej kwota z opłat adiacenckich, 
korekta do wysokości przewidywanych wpływów. 

- zmniejsza się o kwotę 40 000 zł w § 0760 planowane dochody z opłat z tytułu 
przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, korekta dochodów do 
wysokości faktycznych wpływów w br. 

- zmniejsza się o kwotę 950 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0770 ze sprzedaży 
składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta, korekta planu do 
wysokości faktycznych wpływów uzyskanych z tego tytułu w br. Plan dochodów w tym 
paragrafie po zmianie wynosić będzie 350 000 zł,  

- zwiększa się o kwotę 15 000 zł planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych 
opłat. 

3/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat. 

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł w § 0310 planowanych dochodów z podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych tj. do wysokości faktycznych wpływów z tego podatku prognozowanych do 
końca br. 

- zmniejszenie o kwotę 12 000 zł w § 0320 planowanych dochodów z podatku rolnego tj. do 
wysokości faktycznych wpływów z tego podatku do końca br. 

- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł w § 0360 planowanych dochodów z podatku od spadków i 
darowizn tj. do wysokości faktycznych wpływów z tego podatku w br. 
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- zmniejszenie o kwotę 180 000 zł w § 0410 planowanych dochodów z opłaty skarbowej tj. do 
wysokości faktycznych wpływów z tego podatku w br. 

- zmniejszenie o kwotę 50 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0430 z opłaty 
targowej tj. do wysokości prognozowanych  wpływów z tej opłaty do końca br.,  

- zmniejszenie o kwotę 130 000 zł planowane dochody w § 0490 z opłat lokalnych tj. opłat za 
zajęcie pasa drogowego. W br. z uwagi na mniejszy zakres inwestycji prowadzonych przez 
inwestorów na terenie naszego miasta wydano  mniej decyzji niż w latach poprzednich, 

- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł w § 0910 planowanych dochodów odsetek od nieterminowo 
wnoszonych podatków i opłat w br. 

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł planowanych dochodów z podatku od czynności  cywilno-
prawnych tj. do wysokości faktycznych wpływów prognozowanych do końca br..  

4/ Dział 758- Różne rozliczenia 

– w §  0920 zwiększa się o kwotę 5 000 zł   wysokość planowanych dochodów z odsetek od 
środków na rachunkach bankowym miasta Rawa Mazowiecka.  

- w § 2920 koryguje się wysokość subwencji oświatowej dla Miasta Rawa Mazowiecka o 
kwotę 97 855 zł, tj. do wysokości faktycznych wpływów określonych dla naszego miasta 
przez Ministerstwo Finansów. 

5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

- zwiększa się o kwotę 5 000 zł wysokość dochodów z wynajmu pomieszczeń w obiektach 
oświatowych. 

- przenosi się środki w wysokości 955 000 zł planowane z wpłat innych gmin z tytułu zwrotu 
kosztów opieki przedszkolnej ich dzieci w placówkach niepublicznych działających w naszym 
mieście z § 0970 do § 0830 , zgodnie z wykładnią RIO w tym zakresie. 

Dział 852 – Pomoc społeczna. 

- zmniejsza się planowane dochody o kwotę 10 000 zł z opłat za usługi opiekuńcze świadczone 
odpłatnie  przez pracowników MOPS. 

5/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 

- wprowadza się do budżetu Miasta dotację celowa z budżetu państwa w wysokości 100 000 
zł pozyskaną na wniosek Burmistrza Miasta  na dofinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego, 
który zostanie przekazany na potrzeby rodziny repatriantów z terenów byłego ZSRR, zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta w tym zakresie. 

Dział 855 – Rodzina. 

- dokonuje się zmniejszenia kwotę 150 000 wysokość planowanych dochodów w § 0830 z tytułu 
opłat wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim, korekta dochodów 
do wysokości faktycznych wpływów wynikających z frekwencji w trakcie roku. 
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- wprowadza się do planu dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w kwocie 1 000 zł. 

6/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 

- wprowadza się do planu dochodów wpływy z odsetek w kwocie 1 000 zł od nieterminowo 
wnoszonych opłat za odbiór śmieci. 

W projekcie niniejszej uchwały w przychodach budżetu zmniejsza się o kwotę 1 055 000 zł 
planowane przychody budżetu Miasta z tytułu emisji obligacji komunalnych.   
 
Zmiany w planie wydatków. 

 

1/ Dział 500 – Handel. 
Zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenie dla inkasentów 
płaty targowej. Wysokość wynagrodzenia dla inkasentów wynika wprost i jest uzależniona z 
wysokości pobranych opłat targowych od handlujących na targowisku miejskim. 
 
2/ Dział 600 – Transport. 
-  rozdział 60016 – zmniejsza się o kwotę 115 000 zł planowane wydatki na realizację inwestycji 
drogowych tj. do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Wykaz zadań objętych korektą 
zapisany został w  załączniku  nr 4 do projektu uchwały. Zadania, na które zmniejszono wysokość 
planowanych wydatków w br. są ujęte w planie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku, 
zgodnie z przedłożonym Radzie Miasta projektem budżetu na 2018 rok.  
Zmniejsza się również wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 
90 000 zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych. Pracownicy byli zatrudnieni 
do końca listopada br. Miasto korzystało również w tym roku z dofinansowania wynagrodzeń z 
środków Powiatowego Urzędu Pracy, zmniejszenie wydatków z tytułu uzyskania oszczędności w 
środkach własnych budżetu Miasta. 
 
3/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
- rozdział 70005 – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 100 000 zł planowanych wydatków na 
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, korekta do wysokości faktycznie wypłaconych 
odszkodowań w oparciu o prawomocne decyzje w tej sprawie. 
Zmniejsza się w tym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 350 000 zł, z tego: zmniejszenie 
planowanych wydatków na zakup nieruchomości w zasoby komunalne o 200 000 zł  oraz przesunięcie 
kwoty 150 000 zł przeznaczonej na zakup lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów z terenów 
byłego obszaru ZSRR z działu 700 do działu 853. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego o 
przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na to zadanie, dotacja została przekazana na zakup 
lokalu  w dziale 853, rozdziale 85334 – Pomoc dla repatriantów. 
- rozdział 70021 – zwiększa się o kwotę 50 000 zł planowane wydatki na utrzymanie socjalnych 
zasobów mieszkaniowych miasta,  oddanych w zarządzanie do Rawskiego RTBS.  
- rozdział 70095 – zmniejsza się o kwotę 30 000 zł planowane wydatki na zadanie inwestycyjne 
dotyczące przebudowy budynku Pl.Piłsudskiego 7.Korekta do wysokości faktycznych potrzeb 
wynikających z wykonania zadanie. 
 
4/ Dział 710 – Działalność usługowa. 
Zmniejsza się o kwotę 60 000 zł planowane wydatki na wykonanie zmian planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz pozostałych prac planistycznych. Korekta wydatków do wysokości faktycznych 
potrzeb w tym zakresie w br. 
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5/ Dział 750 – Administracja publiczna. 
- rozdział 75023 – zmniejsza się o kwotę  150 000 zł wysokość planowanych wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Korekta wydatków wynika 
z faktu niewykorzystania planowanych środków na odprawy emerytalne oraz występujących 
oszczędności w funduszu wynagrodzeń  z tytułu zwolnień lekarskich, oszczędności związane 
z obsadą etatową w niektórych wydziałach. 
 
6/  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 
- rozdział 75412 – zmniejsza się o kwotę 100 000 wysokość wydatków, które były przeznaczone 
na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP. Jednostka nie dokonała zakupu 
samochodu w br. 
 
7/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego. 
- rozdział 75702 -  zmniejsza się o kwotę 40 000 zł planowane wydatki na opłatę odsetek od 
kredytów i pożyczek w br. 
 
6/Dział 758 – Różne rozliczenia. 
- zwiększa się o kwotę 202 145  zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 
 
8/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 
- rozdział 80101 - zwiększenie o 286 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących w oparciu 
o wnioski Dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto: w SP Nr 1 kwota  
242 000 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w związku z przyjęciem od września  
klas 7  , w SP Nr 2 kwota 44 000 zł na wydatki rzeczowe i konieczny odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń zdrowotnych.  
- rozdział 80103 – zwiększenie planowanych wydatków na pokrycie zobowiązań na wynagrodzenia  
i pochodne w związku z utworzeniem od września br. dodatkowych oddziałów klas zerowych w 
szkole podstawowej w SP Nr 2 – kwota 22 000 zł. 
- rozdział 80104  – zwiększenie o kwotę 125 000 zł wydatków na pokrycie zobowiązań na 
wynagrodzenia i pochodne w trzech przedszkolach miejskich. 
 
9/ Dział 852, rozdział 85215  – zmniejsza się o kwotę 100 000 zł, tj. do  wysokości faktycznych 
potrzeb planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 
 
10/Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  
- rozdział 85334  – przenosi się do tego rozdziału planowane środki na zakup lokalu mieszkalnego 
dla rodziny repatriantów. 
 
11/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. 
- rozdział 85401 – zmniejszenie o 2 000 zł  planowanych wydatków na utrzymanie świetlicy 
szkolnej w SP Nr 1. 
 
12/ Dział 900 – Gospodarka komunalna.  
- rozdział 90095 - zwiększa się o kwotę 20 000 zł  planowane wydatki związane z dopłatą z budżetu 
miasta do taryf za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych oraz dopłat do ścieków 
odprowadzonych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta. 
Zmniejsza się o 2 290 000 zł wydatki majątkowe w tym rozdziale tj. do wysokości faktycznych 
potrzeb w br. na realizację inwestycji  wskazanych w załączniku nr 4 do projektu uchwały.  
Korekta dotyczy środków planowanych na opracowanie dokumentacji i przebudowę targowiska 
miejskiego. Miasto złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o  pozyskanie dotacji 
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celowej na wsparcia finansowe tej inwestycji. Wnioski złożone przez gminy są aktualnie 
analizowane przez służby Marszałka.  
Zadanie to jest ujęte w planie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku, zgodnie z 
przedłożonym Radzie Miasta projektem budżetu na 2018 rok.  
Zmniejsza się o kwotę 300 000 zł wysokość planowanych wydatków na opracowania projektów 
budowlanych zagospodarowania przestrzeni Starego Rynku. Korekta do wysokości faktycznych 
potrzeb w zakresie płatności na tym zadaniu w br. Zadanie to jest ujęte w planie zadań 
inwestycyjnych do realizacji również w 2018 roku, zgodnie z przedłożonym Radzie Miasta 
projektem budżetu na 2018 rok.  
 
13/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

- rozdział 92109 – zwiększa się o kwotę 20 000 zł wysokość planowanej dotacji dla Miejskiego 
Domu Kultury, na realizację zadań statutowych związanych z organizacją imprez na rzecz 
mieszkańców miasta. 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę budżetu Miasta Rawa Mazowiecka 
na rok 2017. 
 
 Innych opinii nie było.  
 

                   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 została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
 Obrady  opuścił radny Leszek Jarosiński. 
 

 Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zabierając głos podziękował radnym za jednogłośnie   
 przyjęcie zmiany budżetu na 2017 rok. Taka decyzja pozwoli na bieżącą realizację budżetu m.in    
 na regulowanie bieżących  płatności.  
 Odniósł się  do sytuacji z poprzedniej sesji na której Rada Miasta nie zaakceptowała proponowanej  
 zmiany budżetu. Zdaniem Burmistrza to duża nieodpowiedzialność Rady Miasta. 
 Odniósł się do obecnej zmiany budżetu i  inwestycji: 
  - w  ulicy Polnej, 
  - w ulicy Wałowskiej, 
  - w ulicy Południowej - odwodnienie 
 Burmistrz Miasta wyjaśniał, że inwestycje ta były nieprzygotowane do realizacji w 2017 roku,  
 wpisane do budżetu na 2017 rok przez grupę radnych w styczniu 2017 roku. 
 Realizacja tych zadań nie była możliwa do wykonania np. ulica polna ze względu na    
 skomplikowany teren, sprzeciw wielu mieszkańców w sprawie wywłaszczenia  gruntów pod   
 ulicę oraz brak tytułów prawnych ( postępowanie spadkowe).  
Zadanie to było wpisane do budżetu na 2017 rok z założeniem, że nie będzie wykonane. 
Zdaniem Burmistrza to celowe działania Rady. 
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Radny Sławomir Stefaniak – taki ton Burmistrza Miasta i połajanki dla Rady Miasta to nie 
poprawna współpraca. To Rada Miasta uchwala budżet a Burmistrz Miasta go realizuje. 
 

Radny Piotr Irla – inne jest spojrzenie Rady na zadania, Pan Burmistrz zamiast realizować 
zadania szuka winnych na usprawiedliwienie niezrealizowanych zadań. 
Rada w ciągu całego  roku analizowała działania Burmistrza w zakresie tych inwestycji i 
dostrzegała opieszałość w ich realizacji lub celowe działania Burmistrza. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal – nie szukam winnych lecz stwierdzam rzeczywistość, 
wpisane przez Radę Miasta zadania do budżetu na 2017 rok m.in. ul. Polna były niemożliwe do 
wykonania w 2017 roku.  
  
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz stwierdził, że inwestycja w ulicy 
Południowej – odwodnienie terenu, czeka na realizację od dwóch i pół roku i w tym roku te.ż nie 
będzie zrealizowana. Trudno szukać dobrej woli Burmistrza. 
 
Wiceburmistrz Marek Pastusiak – wszystkie te wymienione inwestycje wrzucone w styczniu do 
 budżetu nie były możliwe do wykonania w bieżącym roku. To były świadome założenia Rady 
wobec Burmistrza który nie będzie miał możliwości wykonania tego budżetu. 
 

Radny Michał Glicner – inwestycja w ulicy Polnej to nie wrzutka do budżetu lecz poważna 
inwestycja - to zadanie do realizacji i pilna potrzeba dla mieszkańców tej ulicy. 
Brak zaangażowania Burmistrza i ignorowanie Rady to powód dlaczego ta inwestycja nie została 
wykonana. 
 

Radny Rafał Miszczak – ulica Polna wymaga przebudowy, mieszkańcy tego oczekują, być może to 
zadanie należy podzielić na etapy, będzie łatwiej realizować. 
 
 
Ad 6. Zmiana 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     grudnia w planie przychodów  budżetu na 
2017 rok wprowadza się zmniejszenie o kwotę 1 055 000 zł wysokość planowanych przychodów z 
tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. 
Po uwzględnieniu tej zmiany planowane przychody budżetu wynoszą 7 591 720 zł. 
Zmniejszeniu o tą samą kwotę  ulega prognozowana kwota długa na koniec 2017 roku. 
Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Miasta do kwoty 5 541 720 zł. 
W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się zmiany wysokości planowanych nakładów 
na realizację zadań wieloletnich w związku ze zmianą wysokości planowanych nakładów na 
te zadania w 2017 roku. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną  zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017–2020. 
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 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 14 radnych.  
 
 
Ad 7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal. 
                Powiedział m.in. 
                Informacja zawiera okres od 15 grudnia   2017 r.  do 28 grudnia 2017 r.  
                W tym okresie  w każdą środę  przyjętych zostało 11  interesantów. 

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

                 W tym okresie uczestniczyłem w: 
- Koncerty Świąteczne Soyki  
- Spotkania wigilijne: w Spółkach Miejskich, w Łodzi ( zaproszenie od Wojewody ,    
  Marszałka, Prezydenta Miasta Łodzi ), w Świetlicy Środowiskowej, w Spółdzielni Socjalnej,    
  w Szkołach Podstawowych , w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, w Komendzie  
  Powiatowej Policji, w Domu Dziecka, w Starostwie Powiatowym  
- Spotkanie z Panem Grzegorzem Szymańskim (Emka )  
- Udział w spotkaniu w sprawie szpitala rawskiego 
- Udział w spotkaniu z mieszkańcami w sprawie ubojni w firmie Food Sernice. 
 
Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. 

 
Ad 8. Interpelacje, zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz  zwrócił się z pytaniem do Burmistrza 
Miasta kto realizuje zadanie – budżet obywatelski, ponownie są błędy w realizacji, tym razem na 
stronie miasta zamieszczono błędnie druki  kart do głosowania. Do wczoraj  była na stronie  
zamieszczona błędna karta do głosowania. 
 
Wiceburmistrz Marek Pastusiak odpowiadając stwierdził, że odpowiedzialni są dwie osoby 
wskazane przez Burmistrza : Zbigniew Karpiński i  mecenas Marcin Młynarczyk. 
Wiceburmistrz  udzielił wyjaśnień w sprawie zamieszczonych informacji dotyczących budżetu 
obywatelskiego.  
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Przewodniczący Rady Miasta – zwrócił uwagę,  czy Pan Karpiński nie zbyt wielu obowiązków  
w Urzędzie, zajmuje się rewitalizacja miasta, redaktor naczelny  do tego budżet obywatelski.  
 

Radny Michał  Glicner zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta również w sprawie w sprawie 
obowiązków zatrudnionego w Urzędzie Miasta  Pana Zbigniewa Karpińskiego.   
 

Radna Grażyna Dębska zwróciła się do Burmistrza Miasta z pytaniem do Burmistrza Miasta 
w sprawie wydanego Biuletynu przez Urząd Miasta. Wyraziła swoje  niezadowolenie z braku 
informacji w tej sprawie. Biuletyn został wydany bez żadnej wcześniejszej informacji w tej 
sprawie. 
Czy Pan Burmistrz Miasta posiada wykładnię prawną która pozwala wydawać taki biuletyn 
bez zgody Rady Miasta – uchwały Rady Miasta w tej sprawie. 
- czy Pan Zbigniew Karpiński ma w zakresie obowiązków „redaktor naczelny”, 
- kto jest autorem tekstów zamieszczony w biuletynie, 
- jakie jest źródło finansowania tego biuletynu,  
- czy jest zgoda na umieszczone w biuletynie zdjęcia, 
- w jakim nakładzie jest to wydawnictwo, jak często będzie wydawane  i jaki  koszt, 
- czy Burmistrz mógł zarejestrować to wydawnictwo w sądzie bez uchwały Rady Miasta. 
Radna  Grażyna Dębska zwróciła  również uwagę na formę tego wydawnictwa, fatalna interpunkcja,  
złe zapis liczebników, liczne błędy. Jak można wydać w tej formie Biuletyn dla mieszkańców. 
Wszystkie informacje  zawarte w biuletynie są na stronie internetowej Miasta. 
Czy należy powielać te informacje.  
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal odpowiadając: nakład tego wydawnictwa to 2000 szt., 
będzie to kwartalnik, koszt 2 900 zł za jeden nakład. 
Odnosząc się do wypowiedzi radnej stwierdził, że nie każdy mieszkaniec sięga  do internetu i nie 
każdy mieszkaniec ma internet, czy Pan Karpiński ma zapisane w obowiązkach czynności redaktora 
naczelnego  to muszę sprawdzić. Ten biuletyn jest pierwszym numerem i mogły pojawić się błędy, 
dołożymy więcej starań aby nie było niedoskonałości. 
 
Radny Piotr Irla  zabierając głos zwrócił się  do Burmistrza Miasta: 
- czy według Pana  obecna lokalna prasa i media nie zaspakajają potrzeb społeczności lokalnej, 
- czy ten biuletyn będzie obiektywny, 
- wydając biuletyn bez zgody Rady przekroczył Pan swoje kompetencje. 
Rady Piotr Irla zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miasta aby wystąpił do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o legalność tego działania. 
 

Radny Rafał Miszczak zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta o działania kadrowe na 
pływalni. Przedstawił problem Pana Przemysława Wrzodaka  ratownika, byłego pracownika 
pływalni, który obecnie nie ma możliwości prowadzenia indywidualnych zajęć na pływalni. 
 
Radny Michał Glicner zabierając głos wyraził swoje niezadowolenie w sprawie komunikacji 
Burmistrz – Rada Miasta. O wydawnictwie biuletynu dowiedział się z chwila jego wydania. 
 

Radna Grażyna Dębska zwróciła również  uwagę  dlaczego w biuletynie niema  informacji 
o Radzie Miasta np. skład rady, terminy dyżurów radnych. 
Ponadto radna zwróciła się z pytaniem do Burmistrza Miasta jakie jest uzasadnienie  wyroków 
sądowych w sprawie zwolnionego  Dyrektora Muzeum oraz zwolnionej Naczelnik w Urzędzie Miasta. 
Burmistrz Miasta odpowie na następnej sesji. 
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Radny Bartłomiej Kosiacki zwrócił się z pytaniem,  kiedy będzie  dokończony plac zabaw 
na osiedlu Solidarności , chodzi o uzupełnienie  sprzętu- zabawek  dla dzieci oraz wymiana 
ogrodzenia. 
 

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

 
 

 
Przewodniczący Rady Miasta  

     Zbigniew Sienkiewicz    


