
                                           P R O T O K O Ł
z obrad  XXXIX  Sesji VII  kadencji  Rady Miasta

Rawa Mazowiecka  w dniu  25 stycznia  2018r.

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  XXXIX  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 i XXXVIII Sesji Rady Miasta.
4. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 r.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata  2018-2021.
6. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
7. Przystąpienie do procedury zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka oraz przeprowadzenia 
    konsultacji z mieszkańcami.
8. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek  wychowania 
    przedszkolnego, działających na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania 
    kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9. Przyjęcie wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
    kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  w Rawie Mazowieckiej na 
    lata  2018-2022.  

10. Zmiana uchwały Nr VIII/55/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2015 r.
       w sprawie określenia zasad finansowania zadań z zakresu  usuwania azbestu i wyrobów 
       zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017
11. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne 
      miasta w IV kwartale 2017 r. 
12. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  w III kwartale 2017 r. 
13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
14. Interpelacje, zapytania.
15. Zakończenie obrad.

Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad.
Uwag nie było.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVII i XXXVIII Sesji Rady Miasta.

Protokół  z  obrad  XXXVII  Sesji Rady Miasta  został przyjęty jednogłośnie. 
Głosowało 15 radnych.
Protokół  z  obrad  XXXVIII  Sesji Rady Miasta  został przyjęty jednogłośnie. 



Głosowało 15 radnych.

Ad 4. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 r.

Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2018 rok został opracowany w oparciu o:
1/  obowiązujące uregulowania prawne zawarte w ustawie  z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych, 
2/  informację Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 roku określającą wysokości  
kwot planowanej  subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku 
oraz planowanych udziałach miasta  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 
PIT,
3/  informację Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2017 roku określającą  wysokość  kwot 
planowanych dotacji celowych z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na realizacje zadań 
własnych  i zleconych w 2018 roku,
4/  prognozowane  dochody  własne miasta w 2018 roku z tytułu podatków lokalnych i opłat, 
przy uwzględnieniu stawek podatków lokalnych obowiązujących według stosownych uchwał 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka.
Prognozowane dochody budżetu miasta w 2018 roku stanowi kwota 86 144 255 zł,
Z tego dochody bieżące w wysokości 77 054 122 zł i dochody majątkowe w wysokości 9 090 133 zł 
na które składają się planowane dochody do pozyskania w trakcie roku ze sprzedaży nieruchomości 
komunalnych z oferty inwestycyjnej naszego miasta, dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo  własności – kwota łączna 1 350 000 zł i dotacje
z instytucji zewnętrznych na realizację inwestycji miejskich.
Planowane dotacje zewnętrzne to:
 dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO Województwa Łódzkiego 
      – 3 277 900 zł,
 dotacja z  WFOŚiGW  w Łodzi na Rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego – 

2 197 000 zł,
 dotacja z  WFOŚiGW  w Łodzi na realizację  programu ograniczania niskiej emisji w 

kwocie 781 833 zł,
 dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku 

socjalnego w kwocie 1 483 400 zł.

Najważniejsze źródła planowanych dochodów Miasta w 2018 oraz ich udział  w dochodach ogółem: 
1/ Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie  12 062 893  zł, która stanowi 
     14,0 %   planowanych dochodów ogółem, 
2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących  zadań zleconych i własnych      
    oraz pozostałe dotacje bieżące  w kwocie 18 109 989 zł, która  stanowią 21,1 % planu 
    dochodów ogółem,
3/ Dochody własne miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych w  kwocie 17 396 000 zł, która
    stanowi 20,3 % planu dochodów ogółem,
4/ Dochody własne miasta z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT w kwocie 
    24 510 071 zł, które stanowią 28,5  % planu rocznego, 
5/ Dochody  z majątku miasta na kwotę 3 264 000 zł  i stanowią 3,8  % planu dochodów rocznych,



   6/ Dochody z tytułu dotacji i dofinansowania inwestycji miejskich w kwocie 7 740 133 zł, 
       która stanowi 9% planu dochodów rocznych, 
   7/ Pozostałe dochody własne z tytułu opłat i innych należności  w kwocie 3 000 114 zł
       i stanowią one 3,5 %  dochodów ogółem.

W 2018  roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę 94 833 755 zł.
Wydatki bieżące budżetu w wysokości  73 051 755 zł i wydatki majątkowe – inwestycyjne na
kwotę 21 782 000 zł.
Przy planowaniu  wysokości wydatków bieżących budżetu miasta przyjęto normy:
      - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych i pozostałe wydatki statutowe – 
rzeczowe pozostawiono na poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego z uwagi
na  prognozowany niski poziom inflacji w gospodarce narodowej, 
       - obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kontraktach 
z wykonawcami zadań, w przypadku niektórych usług głównie w gospodarce komunalnej 
przyjęto wielkości szacunkowe, gdyż ogłoszone przetargi zostaną rozstrzygnięte w ostatnim 
miesiącu  br.
        - środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach organizacyjnych 
miasta przyjęto w wysokości uwzględniającej 5 % wzrost wynagrodzeń w porównaniu z 
poziomem wynagrodzeń obowiązującym na niezmienionej wysokości od kilku lat.

Przy ustaleniu wysokości planowanych wydatków bieżących  zachowano zasadę określoną w 
art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którą 
planowane wydatki bieżące budżetu nie mogą przewyższyć planowanej kwoty dochodów 
bieżących ujętych w uchwale budżetowej.  
Planowane wydatki na realizację inwestycji obejmują środki własne budżetu, dofinansowanie
z  budżetu  Unii  Europejskiej,  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska   w  Łodzi,
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz  prognozowane przychodów budżetu 
z emisji obligacji komunalnych oraz kredytów. 
Struktura podziału planowanych wydatków budżetu miasta  w 2018 roku na najważniejsze
dziedziny w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :
1/ Oświata i wychowanie   – 29,5  % wydatków ogółem
2/ Pomoc rodzinie – 19,0 % wydatków ogółem
3/ Gospodarka komunalna – 7,8 % wydatków ogółem
4/ Pomoc społeczna -  5,5 % wydatków ogółem
5/ Utrzymanie i budowa dróg lokalnych i komunikacja –  6,3 % wydatków ogółem
6/ Administracja publiczna – 8,5  % wydatków ogółem
7/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10,7 % wydatków ogółem 
8/ Kultura fizyczna i sport – 2,3 % wydatków ogółem
9/Pozostałe  wydatki   /handel,  rolnictwo,  działalność  usługowa,  obsługa  długu,  ochrona
zdrowia, gospodarka mieszkaniowa  / – 4,8 % wydatków ogółem.

W dyskusji głos zabierali:

Radny Sławomir Stefaniak  - w budżecie miasta na 2018 rok jest zapisana 840 tys. złotych na 
opracowanie różnych dokumentacji. To dość duża kwota.
Jaki jest  szacunkowy koszt  realizacji tych inwestycji co do których są zaplanowane opracowania 
projektów i dokumentacji. Czy jest jakiś przewidywany koszt tych inwestycji.

Radny Piotr Irla – przedłożony budżet na 2018 rok to budżet opracowany przez Burmistrza Miasta,
radni Klubów Gospodarność i Skuteczność  nie składali swoich propozycji-wniosków.



W budżecie jest zaplanowana duża liczba projektów inwestycyjnych, niektóre są do zaakceptowania 
jaki lecz są też takie które budzą dużo wątpliwości co do ich realizacji. Czy starczy środków 
finansowych na ich realizację.
W budżecie zaplanowano w dochodach  kwotę 9 mln. złotych ze sprzedaży majątku. Z poprzednich 
lat były to kwoty około 200 tys. złotych dochodu. 
Obecna kwota ze sprzedaży majątku została sztucznie wprowadzona dla zbilansowania budżetu.
Wprowadzono do budżetu około 30 inwestycji, czy to jest realne do wykonania w 2018 roku, mając 
na uwadze niezrealizowane  inwestycji w 2017 roku. 
Wobec tych wątpliwości nie ma mojej akceptacji dla tego budżetu. Będę apelował do kolegów z 
klubów aby nie popierali tego budżetu.

Radny Andrzej Antosik – zgłosił wniosek aby w pozycji opracowanie dokumentacji na budowę 
drogi wzdłuż ulicy Księże Domki dokonać zapisu – budowa drogi od ulicy 1Maja wzdłuż ulicy 
Księże Domki.

Radny Zbigniew Tuszyński – połączenie zbiornika Tatar Dolna ze zbiornikiem Tatar Górna to błąd,
niczemu to nie służy, nie ma potrzeby łączenia tych zbiorników dla większej rekreacji sportów 
nawodnych. Stworzy to tylko bałagan i szambo w istniejącym zalewie. Brak informacji w tym 
zakresie dla radnych. Nie była prowadzona żadna konsultacja w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz – w tym zakresie brak informacji, nie była 
prowadzona żadna konsultacja, nie było uzgodnień z kołem wędkarskim. Popieram zdanie radnego
Tuszyńskiego.

Radny Rafał Miszczak – popieram zdanie przedmówców, zbędne koszty, niczemu i nikomu to nie
jest potrzebne, koszty w utrzymaniu tak dużego terenu rekreacyjnego.

Radny Sławomir Stefaniak – brak zapisu w budżecie o utworzeniu świetlicy środowiskowej dla
niepełnosprawnych, wraz z domem dziennego pobytu miała być utworzona świetlica środowiskowa.

Radny Michał Glicner – popieram zdanie moich przedmówców w sprawie budżetu na 2018 rok,
ten budżet nie jest możliwy do zrealizowania. Nie zaakceptuję tak zaproponowanego budżetu
na 2018 rok.

Przewodniczący Rady Zbigniew Sienkiewicz w imieniu Klubu Radnych Razem . Przedłożony budżet
na 2018 rok jest nierealny, nie możliwy do zrealizowania. Są w budżecie zaplanowane inwestycje 
które, cieszą, są akceptowane Np.
- ścieżka rowerowa od ulicy Łowickiej  w kierunku osiedla Zamkowa Wola,
- przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza,
- prace związane z infrastruktura miejską.
Brak jest  jednak:
- planowanej  inwestycji w ul. Niepodległości – drogi wewnątrzosiedlowe wymagają gruntownej 
naprawy, to najstarsze osiedle w mieście,
- brak budowy chodnika wraz z oświetleniem w ulicy Paska.
Zaproponowany w budżecie na 2018 rok deficyt jest przerażający. W 2014 roku deficyt wynosił
około  29 mln złotych, deficyt w budżecie na 2018 rok to kwota około 36 mln. zł. 
We wspólnej kampanii wyborczej w 2014 roku deklarowaliśmy, że nie będziemy zadłużać miasta,
Będziemy zmniejszać istniejące zadłużenie. 
Klub radnych w składzie: Bartłomiej Kosiacki, Rafał Miszczak, Jacek Wieteska i Zbigniew 
Sienkiewicz nie będą przeciw zaproponowanemu budżetowi na 2018 rok ale tez nie będą go 



popierać- wstrzymamy się od głosu. Również nie będziemy popierać wprowadzeniem do budżetu 
obligacji. Taka praktyka prowadzi do podwyższenia podatków. Tego nie akceptujemy.

Radny Zbigniew Tuszyński – zaproponowany budzet na 2018 rok jest bardzo trudny do 
zrealizowania, będę jednak głosował za przyjęciem tak zaproponowanego budżetu.

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal – jestem zdziwiony wieloma uwagami na które radni zwracali 
uwagę. Budżet na 2017 rok był realny do wykonania, lecz Rada na sesji w styczniu 2017r. 
zdecydowała inaczej. Wszystkie wysiłki do realizacji proponowanego budżetu na 2017 rok zostały 
zaprzepaszczone. Dlatego brak 100 %  wykonania za 2017 rok.
Ten budżet został zaplanowany inaczej. Poprosiłem Kluby o swoje  propozycje i oczekiwania.
W większości  propozycje zostały wpisane do budżetu. Zaproponowany budżet na 2018 rok jest 
budżetem bogatym, wiele planowanych  inwestycji będzie finansowanych z dotacji, np. targowisko 
miejskie z dofinansowaniem w wysokości 1 mln, złotych. 
Proponowany budżet to realizacja nie wygasających inwestycji z 2017 roku oraz nowe proponowane 
inwestycje. Ten budżet jest do zrealizowania.
Sprawa obligacji była omawiana przy podejmowaniu decyzji w sprawie rewitalizacji centrum miasta,
wtedy była akceptacja Rady na takie działania. Jesteśmy w trakcie rewitalizacji parku miejskiego, na 
ukończeniu jest rewitalizacja Muzeum, zmiana decyzji w sprawie obligacji to totalny zwrot w tył.  

Dyrektor Ośrodka sportu i Rekreacji- Tadeusz Kotusiński – prowadzimy konsultacje z 
mieszkańcami, zarzuty są bezpodstawne.

Radny Michał Glicner – proponuję abyśmy zapoznali się z dokumentacją, z raportem oddziaływania 
na środowisko i dopiero w tej sprawie podjęli decyzję.

Radny Jacek Wieteska – ile i w jakiej wysokości OSiR zapłacił  odszkodowania z tytułu ochrony 
środowiska w ostatnich 5 latach.

Dyrektor Ośrodka sportu i Rekreacji- Tadeusz Kotusiński – nie było takich odszkodowań, były
tylko podtopienia bez żadnych skutków prawnych.

Wiceburmistrz Miasta Marek Pastusiak – pomysł na połączenie zbiorników Tatar Dolny i Tatar 
Górny wpisuje się w program poszerzenia retencji. 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji.
    Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany  budżet na 2018 rok.

                     Głosowało 5 radnych, za – 3, wstrzymujący – 2.

                     Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały III/385/2017
                  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2017  roku 
                  w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2018 rok.

        
                     Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały III/386/2017

                  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2017  roku 
                  w sprawie  opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu  budżetowego Miasta 
                  Rawa Mazowiecka.

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
 w sprawie   budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.



Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta  głosów. 
Głosowało 15 radnych, za – 4, wstrzymujących - 11.

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zabierając głos podziękował Radzie za uchwalenie budżetu 
na 2018 rok. Zapewnił Radę ,że będzie czynił starania o realizacji zaplanowanych inwestycji .

Ad 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata  
2018-2021.

Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2018 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 
86 144 255  zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 77 054 122  zł  i dochody majątkowe w 
kwocie 9 090 133 zł.
Planowane wydatki budżetu w 2018 roku to kwota 94 833 755 zł z tego wydatki bieżące 

    73 051 755zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 21 782 000 zł.
W projekcie budżecie  na 2018 rok prognozuje  się deficyt w wysokości  8 689 500zł, który   
planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych)  
i przychodami z  kredytów bankowych i pożyczek.
Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości  11 889 500zł, na które składają się planowane 
do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i   przychody z emisji papierów wartościowych.
Przychody  w wysokości 3 200 000 zł zostaną  przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek.
Projekt budżetu miasta na 2018 rok został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy o  finansach 
publicznych. Została zachowana równowaga budżetu oraz zasada , według której wydatki bieżące 
budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych na dany rok budżetowy.
W projekcie budżetu prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 
w wysokości 4 002 367 zł.

W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po 2018 roku przyjęto w 
porównaniu z  rokiem poprzednim, dynamikę dochodów  bieżących budżetu na poziomie 102 % w 
stosunku do roku poprzedniego   tj. wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o kwotę 1,5 miliona. 
Na prognozowany wzrost  dochodów bieżących składa się przyrost wpływów z podatku od 
nieruchomości,  dochodów z subwencji oświatowej, wzrost dochodów z dotacji celowych z budżetu 
państwa na realizacje zadań zleconych i własnych oraz wzrost  prognozowanych dochodów  z 
udziałów Miasta Rawa Mazowiecka w podatku  PIT.
Prognozowane własne dochody majątkowe od roku 2019  są  to dochody planowane do uzyskania ze
sprzedaży składników majątkowych na poziomie 700 000 zł.
W latach 2019 – 2021  roku wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na  dofinansowanie 
realizowanych inwestycji z tytułu dotacji środków z budżetu Unii Europejskiej i dofinansowania z 
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, zgodnie z podpisanymi umowami. 

W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od  2019 roku i latach następnych wydatki 
bieżące zostały zaplanowane w kwotach średnio o 1 milion zł wyższej w stosunku do roku 
poprzedniego.  Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana kwota 
na  2018 rok i lata następne jest niezbędne w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki  
dochodów  bieżących nad wydatkami bieżącymi. Nadwyżka ta ma duże znaczenie  dla spełnienia 



warunków koniecznych przy ocenie możliwości spłaty kwoty długu określonej szczegółowo w art.243
ustawy o finansach publicznych.
W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z 
poręczeniem przez miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego.
Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obowiązuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne: w 
latach 2019-2024 to  kwoty od 96 000 zł do 97 000 zł , a od 2025 do 2037 stanowić będą obciążenie 
blisko 100 000 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73 237,44 zł. 
Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu miasta
i dotacje zgodnie z  umowami) po roku  2018  kształtują  się w wartościach  od 11,8 miliona 
w 2019 roku, 9,1 miliona w 2020  roku, w wysokości  5,2 miliona w 2021 roku, w latach 2022-2023 
roku kwota powyżej  3,7  miliona. Od 2024 roku  rosną i w następnych latach prognozy wynoszą od 
4, 7 miliona do 10  milionów.

Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada w latach 2018 – 2019 deficyt budżetowy planowany do 
pokrycia przychodami z emisji papierów wartościowych i kredytów. 
Od 2020 roku zakłada się  dodatni wynik budżetu  tj. nadwyżkę budżetową, która będzie 
przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów 
wartościowych. Przygotowana prognoza w WPF zakłada w każdym roku nadwyżkę operacyjną . 
Utrzymanie nadwyżki operacyjnej na prognozowanym w WPF poziomie pozwoli na spełnienie 
wymogów  zapisanych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
Realizacja wielkości zapisanych w wieloletniej prognozie finansowej gwarantuje utrzymanie 
finansów miasta na stabilnym poziomie i pozwoli utrzymać płynność finansową oraz pozwoli na 
przestrzeganie prawa zapisanego w ustawie o finansach publicznych. 

W zakresie prognozowanych  przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku planuje 
się w przychody z kredytów bankowych i przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 
łącznej 11 889 500 zł,w roku 2019 przychody z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w 
wysokości 4 500 000 zł, w 2020 roku  planuje się zaciągać  kredyty i pożyczki oraz emisję obligacji 
w wysokości łącznej 2 500 000 zł, w 2021 roku planowana kwota kredytów 700 000 zł. 
Od  2022 roku zakłada się  uzyskać nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na spłaty 
wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z  lat poprzednich.
 
Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu  na koniec 2018 roku to
wysokość 36 061 539,87 zł, w 2019 roku wynosi 37 061 539,87 zł.
Od 2020  roku ulega corocznie zmniejszeniu, a na koniec 2030 roku w roku osiąga wartość zero.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych 
przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane 
kwoty spłat odsetek obowiązujące w aktualnych umowach kredytowych i pożyczkach oraz 
zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia
w latach następnych. Założono prognozowaną wysokość  stawki WIBOR od 2 % w 2018 roku
do 3,5 % w roku 2020, a po tym roku stawkę 4 %. Przyjęto dla nowych kredytów i wykupu 
papierów wartościowych średnią wysokość marży na poziomie 1,5 pp. 
Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych 
na obsługę odsetek: w 2019  roku to kwota 1 100 000 zł, w  roku  2020 to  kwoty  1 000 000 
zł, w latach 2021- 2023   kwota 900 000 zł, w latach 2024-2025 kwota 800 000 zł, w latach 
2026 – 2027 po 700 000 zł,  w następnych latach w związku ze zmniejszaniem się kwoty 
zadłużenia znacznie maleje.



W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek
spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty kwoty długu określonego w art.243 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
 
W zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie przechodzące do 
realizacji z roku poprzedniego tj. budowa wielorodzinnych budynków socjalnych w latach 2017-
2020. Budynki mieszkalne będą realizowane przy wsparciu środków z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie na poziomie 35 % kosztów zadania.
Wprowadzono również planowane zadanie pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, 
która składa się z czterech projektów:
1/ Rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej,
2/ Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji  społecznej, 
w tym kulturalnej,
3/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru Staromiejskiego.
Planowany okres realizacji tych zadań to lata 2017- 2022. Miasto Rawa Mazowiecka 
pozyskało na realizację zadań środki  z budżetu Unii Europejskiej.
Ponadto w latach 2018-2020 realizowany będzie również  projekt dotyczący informatyzacji usług 
"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka" , projekt 
uzyskał dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie projekt uchwały dotyczący uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na lata  2018- 2021 oraz kwoty długu.

                     
Innych wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść uchwały III/387/2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia  18 grudnia  2017 roku 
w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Rawa Mazowiecka.

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
                  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 
                  2018-2021.

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 7, 
wstrzymujących – 8, przeciw – 0.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz ogłosił 15 minut przerwy.

Obrady opuściła radna Barbara Grzywaczewska. W obradach bierze udział 14 radnych. 

Ad 6. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Stosownie do  art. 219 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta ustala stawki dotacji 
przedmiotowych na dany rok budżetowy dla zakładów budżetowych. W przypadku naszego 
Miasta dotacje przedmiotowe są udzielane z budżetu  dla Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 



na pokrycie kosztów utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym 
do lustra wody, dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1 m 2  hali sportowej OSiR 
działającej przy ul. Tatar, wykorzystywanej głównie na zajęcia sportowe i rekreacyjne dzieci
 i młodzieży oraz dotacja do kosztów utrzymania stadionu miejskiego wraz z terenem 
przyległym. W budżecie miasta na 2018 rok jest zaplanowana dotacja na cele określone 
powyżej w kwocie łącznej 720 000 zł, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania 
tej placówki w br.
Proponuje  się stawki dotacji przedmiotowych w 2016 roku dla Ośrodka Sportu i Rekreacji 
im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej zwanego dalej „Ośrodkiem” obejmujących 
dopłaty 
w  wysokości:
1 )  do 222,66  zł. miesięcznie do kosztów  utrzymania 1 ha powierzchni zalewu zbiornika 
wodnego DOLNA obejmującej powierzchnię lustra wodnego wraz  z przyległym terenem;

2)  do 30,70 zł. miesięcznie do kosztów utrzymania 1 m 2  powierzchni użytkowej hali 
sportowej przy ul. Tatar 1 A wykorzystywanej na świadczenie usług w zakresie szkolenia 
sportowego i rekreacji;

3)  do 2,20  zł. miesięcznie do kosztów utrzymania 1 m 2  powierzchni użytkowej boisk 
stadionu miejskiego wraz terenem przyległym, wykorzystywanych na świadczenie usług  w 
zakresie szkolenia sportowego i rekreacji, 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie projekt uchwały dotyczący  stawek dotacji przedmiotowej 
dla zakładu budżetowego – Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Innych wniosków nie było.

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
                     w sprawie  ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 

Ad 7. Przystąpienie do procedury zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka oraz 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.

Przedmiotem uchwały jest propozycja zmiany granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka, 
polegająca na włączeniu do Miasta Rawa Mazowiecka części obszaru Gminy Rawa Mazowiecka 
położonego w obrębie Podlas, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 38, 39/1, 39/3, 39/4,
40/6, 40/7, 42/1, 43/3, 81/4 i 81/5 o łącznej powierzchni 1,5799 ha.
Włączenie wyżej wymienionej części obszaru Gminy Rawa Mazowiecka do Miasta Rawa 
Mazowiecka pozwoli na rozwiązanie problemów komunikacyjnych mieszkańców Miasta Rawa 
Mazowiecka - właścicieli nieruchomości położonych  pomiędzy drogą ekspresową S8, a ulicą 
Tomaszowską. Przebudowa drogi ekspresowej S8 utrudniła komunikację tych nieruchomości, która 



obecnie odbywa się biegnącą od ul. Tomaszowskiej wąską, gruntową drogą położoną na terenie 
Gminy Rawa Mazowiecka. Zmiana granic administracyjnych pozwoli na poszerzenie tej drogi i 
usprawni komunikację na tym obszarze. 
Zmiany granic gmin dokonuje Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 4 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wydanie rozporządzenia wymaga 
wniosku rady gminy, poprzedzonego przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami. 
Podjęcie uchwały o zaproponowanej treści jest uzasadnione.

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.  
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie  przystąpienia do procedury 
zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

                      Innych opinii nie było.

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
 przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka oraz przeprowadzenia  
 konsultacji z mieszkańcami.

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

Ad 8. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek  wychowania 
przedszkolnego, działających na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

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

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych. Zgodnie z art. 38 ust. 1 powyższej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 26, art. 30 oraz 
tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które 
powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania 
informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów lub uczestników zajęć 
rewalidacyjno – wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust. 2, oraz termin i sposób rozliczenia 
wykorzystania dotacji. 
Z dniem wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych uchyleniu uległa podstawa 
prawna na mocy której została podjęta uchwała Nr XXII/166/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a tym samym uchwała ta wygasła. 
Podjęcie uchwały na podstawie delegacji ustawowej przepisu art. 38 ust. 1 powołanej wyżej 
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jest konieczne i uzasadnione.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Michał Glicner – przewodniczący komisji.
Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie projekt uchwały dotyczącej ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek  wychowania  przedszkolnego, działających 
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania  kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania.



Innych wniosków nie było.

                  Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek  wychowania
przedszkolnego, działających na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. 

Ad 9. Przyjęcie wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  w Rawie 
Mazowieckiej na lata  2018-2022.  

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 Gminy 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 ostatnich latach spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zrealizowała  projekt pn. 
,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’ o 
wartości 62,2 mln zł netto. Nie zaspokoiło to w pełni potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców. 
Wychodząc im na przeciw  w związku z  rozwojem budownictwa i przemysłu w mieście Rawa 
Mazowieckiej przystąpiliśmy do realizacji fazy II projektu o wartości ok. 10 mln zł netto.
Inwestycje związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną są wysoce kapitałochłonne.
Sytuacja ta jest dosyć złożona i trudna, szczególnie w małych miejscowościach takich jak 
Rawa Mazowiecka, gdzie ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków są pod względem kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych na zbliżonym poziomie do kosztów występujących            
w  o wiele większych aglomeracjach, natomiast przychody z tytułu świadczonych usług są 
znacznie mniejsze. W tej sytuacji trudno jest podejmować decyzje obciążające mieszkańców 
kosztami inwestycji poprzez wliczanie ich w opłaty, co ustawa i rozporządzenie dopuszczają.
Pozyskanie przez Spółkę dotacji w kwocie blisko 6,5 mln PLN z Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej na realizację kluczowych zadań (Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”) w znacznym stopniu odciąży budżet 
Miasta. Nowe inwestycje w zakresie technologii oczyszczania ścieków oraz wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii spowoduje optymalizację kosztów ponoszonych przez Spółkę.
W Planie uwzględniono nowe inwestycje wynikające z potrzeb rozwojowych miasta oraz 
zgłaszane przez mieszkańców,  w zakresie: przebudowy kanalizacji deszczowej i wodociągu 
w odejściach bocznych w ul. Polnej, oraz budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
w odejściu bocznym od ul. Słowackiego.  W  odniesieniu do zwiększonego ładunku 
oczyszczanych ścieków, zaplanowano dalsze inwestycje na Oczyszczalni ścieków, w celu 
utrzymania  właściwych parametrów oczyszczania. 
Mimo pojawiających się problemów Spółka dokłada wszelkich starań, by sukcesywnie realizować 
zadania przed nią stawiane, rozszerzając zakres i podnosząc jakość świadczonych usług przy 
jednoczesnej optymalizacji kosztów prowadzonej działalności i pozyskiwaniu nowych źródeł 



przychodów, aby na mieszkańców Rawy nie były przerzucane koszty realizowanych przez Spółkę 
inwestycji.

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.  
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie przyjęcie wieloletniego  planu  
 rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń  kanalizacyjnych Spółki Rawskie 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  w Rawie Mazowieckiej na  lata  2018-2022.  

                      Innych opinii nie było.

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały
 w sprawie  przyjęcie wieloletniego  planu  rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
 urządzeń  kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  w Rawie  
 Mazowieckiej na  lata  2018-2022.  

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

   Ad 10. Zmiana uchwały Nr VIII/55/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 
   2015 r. w sprawie określenia zasad finansowania zadań z zakresu  usuwania azbestu i wyrobów 
   zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017

 Temat referowała  Anna Idzikowska  – Naczelnik Wydziału Gospodarki  Komunalnej.
 Powiedziała m.in.

Zmiana uchwały w sprawie zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka jest podyktowana zamiarem  dalszego 
dofinansowania przez Miasto w latach następnych tego zadania dla mieszkańców Rawy 
Mazowieckiej polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych na swoich posesjach. 
Program Oczyszczania kraju z azbestu przewidziany jest do 2032 roku, dlatego też zasadna 
jest zmiana uchwały dotychczas ograniczonej  dotychczas czasowo tylko do roku 2017. Na 
terenie naszego miasta nadal znajduje się duża ilość wyrobów zawierających azbest. 
Wprowadzona zmiana ma na celu kontynuowanie obowiązywania zapisów uchwały podjętej przez 
Radę Miasta w roku 2015, które umożliwią wsparcie finansowe zadań usuwania azbestu ze środków 
własnych określonych w budżecie. W przypadku uzyskania środków zewnętrznych z WFOŚiGW
w Łodzi lub innych źródeł, o które miasto będzie się starało na ten cel to zabezpieczone środki 
własne w budżecie będą stanowiły udział własny w realizowanym przedsięwzięciu.
Udzielana pomoc finansowa ma na celu zachęcenie mieszkańców do podejmowania działań w
zakresie usuwania azbestu ze swoich posesji co przełoży się na zmniejszenie ilości tych 
wyrobów w Mieście Rawa Mazowiecka i  jednocześnie przyczyni się do ochrony środowiska.
Kwota środków na realizację tego zadania określana będzie corocznie w uchwale budżetowej.

   Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.  
   Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/15 
   Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad finansowania 
   zadań z zakresu  usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa 
   Mazowiecka na lata 2016-2017

                      Innych opinii nie było.



                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały
    w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/55/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2015 r.
    w sprawie określenia zasad finansowania zadań z zakresu  usuwania azbestu i wyrobów 
    zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017

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

   Ad 11. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki 
    organizacyjne  miasta w IV kwartale 2017 r. 

Temat referowała Jolanta  Wróblewska – Sekretarz Miasta.
Powiedział m.in.

               Sprawozdanie zawierało okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia  2017 r.
              

                 W tym okresie zostało zarejestrowanych 274  umów, z czego: 
                  - 3      w Przedszkolu Nr 1
                  - 4      w Przedszkolu Nr 2
                  - 1      w Przedszkolu Nr 3

   - 2      w Szkole Podstawowej Nr 1 
   - 3      w Szkole Podstawowej Nr 2 
   - 4      w Szkole Podstawowej Nr 4 
   - 13    w Miejskim Domu Kultury,
   - 1      w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
   - 5      w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
   - 1      w Muzeum Ziemi Rawskiej,
   - 1      Miejska Biblioteka Publiczna
   - 4      Żłobek Miejski „TUPTUŚ”
   - 232    w Urzędzie Miasta
   
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania.

   Ad 12. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka w III kwartale         
               2017 r. 

Temat referowała Jolanta Wróblewska – Sekretarz Miasta.
Powiedział m.in.

   Sprawozdanie z wykonania uchwał zawierało okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września  2017.  r.
   W tym okresie Rada podjęła  14 uchwał. 
   Zrealizowano  10  uchwał. W realizacji pozostaje 76 uchwał.

   Rada przyjęła przedłożone sprawozdania.

   Ad  13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal.
                Powiedział m.in.
                Informacja zawiera okres od 28 grudnia  2017 r.  do 25 stycznia  2018 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:
- Spotkanie z Klubem Abstynenckim Szansa oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
- Spotkanie z firmą Panattoni Europie oraz Wójtem Starczewskim w sprawie inwestycji drogowej 
- Spotkanie z Projektantem ulicy Polnej 
- Udział w Mszy Św. i spotkaniu opłatkowym Harcerek i Harcerzy ze Stowarzyszenia
  Harcerstwa Katolickiego Zawisza 
- Udział w Orszaku Trzech Króli 
- Udział w Koncercie Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w parafii NP NMP 
- Udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę bloków socjalnych
- Spotkanie w sprawie ferii zimowych 2018 z przedstawicielami jednostek oświatowych 
- Spotkanie zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
- Spotkanie z Cezarym Zamaną w sprawie maratonu rowerowego 
- Udział w III Halowym Turnieju w Piłce Nożnej o puchar ojca przeora klasztoru Ojców 
  Pasjonistów Łukasza Nawotczyńskiego 
- Spotkanie z mieszkańcami ulicy Polnej 
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z firmą Panattoni Europe w sprawie inwestycji 
  drogowej
- Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie Rawskiego Szpitala 
- Spotkanie z firmą Cardina Investments oraz Panią Halina Król w sprawie decyzji Środowiskowej
- Spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy drogi serwisowej przebiegającej po   
  nieruchomościach będących własnością mieszkańców (dojazd do terenów inwestycyjnych w
  miejscowości Podlas, na których firma będąca developerem  powierzchni magazynowych 
  planuje swoją inwestycję)
- Udział w naradzie Powiatowej Straży Pożarnej pt. ,, Stan bezpieczeństwa pożarowego w 
  powiecie rawskim w 2018 roku ”
- Udział w  spotkaniu noworocznym w Radiu Victoria w Łowiczu 
- Spotkanie w Komendzie Powiatowej Policji. 
 
 Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz ogłosił 15 minut przerwy.

   Ad 14. Interpelacje, zapytania.
   
   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść pisma Burmistrza Miasta w 
   sprawie delegowanie przedstawiciela Rady Miasta do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji.

   Radny Michał Glicner – w sprawie smogu w mieście, zadymienia z kominów w związku z używaniem 
   nieodpowiedniego opału w gospodarstwach domowych, ile kontroli przeprowadziła w tej sprawie
  Straż Miejska i ile nałożono mandatów.

  Komendant Straży Miejskiej Sławomir Kaźmierczak – przeprowadzono 38 kontroli, nie nałożono kar  
  finansowych, nałożono tylko pouczenia dla mieszkańców.



  Radny Piotr Irla  - w przedłożonym wykazie umów cywilno-prawnych brak jest umowy na wydanie  
  biuletynu.
  Burmistrz Miasta Dariusz Misztal – umowa została podpisana w grudniu 2017 roku, faktura została 
  zapłacona.
  
  Marcin Młynarczyk – radca prawny Urzędu Miasta przedstawił treść wyroku sądowego w sprawie         
  byłego Dyrektora  Muzeum  Ziemii Rawskiej Ireneusza Błądka.
  Z uzasadnienia wyroku wynika, że wypowiedzenie umowy o pracę Dyrektorowi Muzeum było 
  bezpodstawne. 
  Ponadto wyjaśniał – przedstawił opinię prawna w  sprawie wydanego biuletynu informacyjnego.

  Radna Grażyna Dębska – różne są opinie prawne w tej sprawie, jednak uważam, że wydany biuletyn
  nie jest obiektywny dla mieszkańców, są w nim tylko pokazane sukcesy, nie ma natomiast np. informacji  
  dla moich wyborców dlaczego nie jest realizowana ścieżka rowerowa. 
  Należy podejrzewać, ze został wydany na potrzeby roku wyborczego.
  Radna Grażyna Dębska przytoczyła artykuł z tygodnika samorządowego Wspólnota – w którym 
  Jest zamieszczony  apel aby w roku wyborczym powstrzymywać się o agitacji wyborczej w przestrzeni
  Samorządowej.  

  Burmistrz Miasta Dariusz Misztal przedstawił odpowiedź dla radnego Piotra Irli w sprawie zatrudnienia 
  w Urzędzie Miasta w latach 2014 – 2017.
  Zatrudnienie w latach:
  - grudzień 2014  - 79 osób,
  - grudzień 2015  - 75 osób,
  - grudzień 2016  - 75 osób,
  - grudzień 2017  - 75 osób.

  Radny Michał Glicner zwrócił się do Burmistrza Miasta w sprawie  pełnego zakresu czynności 
  Pana  Zbigniewa Karpińskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz ogłosił 15 minut przerwy.

   Po przerwie Pan Michał Glicner zaproponował aby radny Leszek Jarosiński został przedstawicielem  
   Rady Miasta do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji.

    Radny Leszek Jarosiński wyraził zgodę.

    Rada Miasta w głosowaniu jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę radnego Leszka Jarosińskiego   
    na przedstawiciela Rady Miasta do Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji.

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

Przewodniczący Rady Miasta 
      Zbigniew Sienkiewicz 
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