
P r o t o k o ł
                        z obrad XL Sesji VII kadencji Rady Miasta
                       Rawa Mazowiecka w dniu 22 marca 2018 r.

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestniczyło 15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal, Zastępca Burmistrza Miasta Marek 
Pastusiak, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, kierownicy 
jednostek organizacyjnych Miasta oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji.

Obrady XL Sesji otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz.
Powitał zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz udzielił głosu Ks. prał. dr Bogumiłowi 
Karpowi. Ksiądz prałat złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Ponadto 
podziękował za hojne wsparcie parafialnej inwestycji przez miasto. Powiedział, że w połączeniu  
z rewitalizacją obiektu parafialnego, to co się dzieje w parku, to co się stanie na placu i w okolicy
to już pozostanie na następne pokolenia. Cała koncepcja, nadzór nad pracami, przy których jest 
zaangażowanych ponad 100 osób. Trzeba to wszystko konsultować, odbierać prace a przy strukturze 
zabytkowej zawsze jest pełno niespodzianek. Ponieważ otrzymaliśmy dotację to musimy się z niej 
rozliczać, pisać sprawozdania. Najważniejszy problem to finanse, cały czas brakuje nam ponad 
2 mln zł. Ksiądz prałat zaprosił radnych na oględziny remontu kościoła. Natomiast na 2 lutego 2019 r. 
zaprosił na uroczyste zakończenie remontu.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz złożył również życzenia z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 

Burmistrz Dariusz Misztal powiedział, że przekaże pismo księdza prałata z prośbą o wsparcie 
remontu Państwu radnym.

Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych. 

Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany 
porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie  porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  XXXIX Sesji Rady Miasta.

                        4. Wyrażenie opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta Rawa  
                             Mazowiecka.
                        5. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych Miasta Rawa      
                            Mazowiecka
                        6. Podział Miasta Rawa Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i   
                            numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.                       

7. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
                        8. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi 
                            Wsparcia Policji. 

            9. Przedłużenie czasu obowiązywania dopłat z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka do            
                            cen wody i ścieków.
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                      10. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.
                      11. Przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu    
                            Państwa.
                      12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy   
                            Mazowieckiej.
                      13. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   
                             bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2018r.
                      14. Określenie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu    
                             kąpielowego w 2018r.

          15. Uchwalenie 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.
                       16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych   
                             stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę  
                             samorządu terytorialnego.
                       17. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
                             oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
                       18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres       
                             od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
                       19. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa   
                             Mazowiecka na l. 2016-2025 (za rok 2017).
                       20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
                       21. Interpelacje, zapytania.
                       22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czy są uwagi 
                     do przedłożonego porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.   

Protokół  z  obrad  XXXIX  Sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 4. Wyrażenie opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

   Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Pani Magdalena Bernacik .
   Powiedziała m. in. Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 25 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę 
   Nr XXXIX/275/18  w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka 
   oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

Wykonując zadania określone w ww. uchwale, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka Zarządzeniem
Nr  20/2018  z  dnia  2  marca  2018  r.  w  sprawie  ustalenia  terminu  konsultacji  
z  mieszkańcami Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka,
powołania  komisji  ds.  przeprowadzenia  konsultacji  i  składu  osobowego  tej  komisji  oraz  wzoru
protokołu  zawierającego  wyniki  z  przeprowadzonych  konsultacji przeprowadził  konsultacje  
z mieszkańcami miasta w dniach od 12 do 15 marca 2018 r.

Ogółem w konsultacjach społecznych wzięło udział 234 mieszkańców, w tym: 215 mieszkańców
pozytywnie zaopiniowało proponowaną zmianę granic miasta Rawa Mazowiecka, 0 mieszkańców
było przeciwnych zmianie, 2 mieszkańców wstrzymało się od głosu, 17 ankiet uznano za nieważne.
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W dniu wczorajszym Rada Gminy Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.
Konsultacje gminne odbyły się w formie wiejskiego zebrania w dniu 20 marca. W konsultacjach
wzięły udział 3 osoby na uprawnionych 122 osoby. Wszyscy mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko
proponowanej zmianie granic. Rada Gminy zaopiniowała negatywnie nasz wniosek o zmianę granic.

Kolejnym  etapem  procesu  zmiany  granic  miasta  Rawa  Mazowiecka,  wynikającym  
z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu
postępowania  przy  składaniu  wniosków  dotyczących  tworzenia,  łączenia,  dzielenia,  znoszenia  i
ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw
gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach jest wymóg pozytywnego
zaopiniowania  przez  Radę  Miasta  Rawa  Mazowiecka  proponowanych  zmian  terytorialnych,  po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian granic administracyjnych miasta
Rawa  Mazowiecka  pozwoli  na  kontynuację  wszczętej  procedury  w  tej  sprawie  i  umożliwi
wystąpienie ze stosownym wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   Mając na uwadze powyższe podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.

   Radny Sławomir Stefaniak zapytał czy nie powinno być zgody dwóch rad na zmianę granic.

   Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Pani Magdalena Bernacik odpowiedziała, że rady, 
które pozytywnie opiniują wniosek o zmianę granic, składają go do wojewody. Następnie wojewoda 
przekazuje go w ciągu 30 dni do Rady Ministrów, która podejmuje ostateczną decyzję. Nawet jeśli 
jedna z opinii rad jest negatywna, a druga pozytywna to taki wniosek można złożyć. Ostateczną 
decyzję i tak podejmuje Rada Ministrów.

   Radny Sławomir Stefaniak uważa, że opinie obydwu rad powinny być pozytywne, bo przecież nie  
   można zabrać komuś ziemi jak on nie chce.

   Radny Andrzej Antosik mówi, że skoro większość mieszkańców jest za, to należy to przegłosować.

   Radny Sławomir Stefaniak nie zgadza się z przedmówcą. Uważa, że skoro jedna z rad jest  
   przeciwna to czy jest sens występować z takim wnioskiem.

   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz stwierdził, że skoro mieszkańcy miasta   
   zdecydowaną większością wyrazili zgodę na zmianę granic to należy przyjąć tą uchwałę. 

   Radna Grażyna Dębska odniosła się do zdania przy wynikach konsultacji. Zdanie to podsumowuje 
   wniosek i stwierdza jego zasadność. Natomiast znajduje się ono pod wynikami konsultacji z 
   mieszkańcami Gminy. Pani radna stwierdziła, że zdanie to nijak koreluje z tym co jest powyżej.
 
   Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Pani Magdalena Bernacik powiedziała, że wspomniany 

zapis prawdopodobnie jest źle skonstruowany. Zapis o konsultacjach nie dotyczy Gminy ale jest 
podsumowaniem całego wniosku o zmianę granic. Można ten zapis zmienić ewentualnie przesunąć.

   Radny Stanisław Kabziński powiedział, że Rawa jest mocno zamknięta w swoich granicach. 
Powinniśmy poszerzyć granice naszego miasta aż do tzw.”lasu rawskiego”.

   Radny Sławomir Stefaniak stwierdził, że każdy chciałby więcej ziemi. Były takie sytuacje, że inne 
miasta chciały poszerzać swoje granice, ale gminy na to się nie zgadzały i Rada Ministrów odrzucała
takie wnioski.
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Radny Michał Glicner zaproponował, żeby poszerzyć granicę w stronę Pukinina, gdzie znajduje się
nasza spółka ZGO. Spółka ta przynosi duże zyski i płaci duże podatki tylko nie dla nas. A podatki z 
tak dobrze prosperującej spółki mogłyby podreperować nasz budżet.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Pan Andrzej Antosik– przewodniczący komisji.
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie 
granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Burmistrz Dariusz Misztal powiedział, że jest wniosek Związku Miast Polskich, aby 800 miast, 
które mają takie obwarzanki, czyli gminy dookoła, zostały połączone z miastami. Taka sytuacja 
hamuje rozwój miast i jednocześnie tych terenów gminnych. Na pewno jest to brane pod uwagę przez 
Radę Ministrów. W naszym przypadku chodzi głównie o dojazd dla mieszkańców, którzy mieszkają
przy drodze gminnej a nie miejskiej.

Radny Sławomir Stefaniak stwierdził, że współpraca z sąsiadem któremu chce się zabrać trochę 
ziemi może nie układać się dobrze.

Radny Piotr Irla uważa, że rozmowa na ten temat ma czysto kosmetyczny wymiar. Niewiele w tym 
przypadku zyskujemy(tylko podatek), a za to wydajemy środki finansowe na realizację drogi. 
Podobna sytuacja jest na ul. Aleksandrówka, tylko tam jest odwrotnie. Droga jest nasza, a domy 
znajdują się na terenie gminy. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku miasto ma inwestować 
w budowę dróg. Powinniśmy się dogadać z wójtem, żeby on jedną drogę wyremontował, a my drugą. 
Powinno być takie porozumienie między miastem a gminą.

Innych opinii ani wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
wyrażenia opinii o zmianie granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 5. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych Miasta Rawa   
Mazowiecka.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Pani Magdalena Bernacik.
   Powiedziała m. in. Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 25 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę 
   Nr XXXIX/275/18  w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka 
   oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

Uzasadnieniem tego wniosku jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych mieszkańców miasta
Rawa  Mazowiecka,  których  nieruchomości  położone  są  pomiędzy  drogą  ekspresową  S8  a  ul.
Tomaszowską. 

Do tego wniosku zostały zgromadzone wszystkie wymagane przez rozporządzenie materiały.

W  dniach  od  12  marca  do  15  marca  przeprowadzone  zostały  w  tej  sprawie  konsultacje  
z mieszkańcami miasta.

We wniosku zostały określone szacunkowe koszty proponowanej zmiany oraz dochody jakie uzyska
miasto. 
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Stosownie do dyspozycji przepisów  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
wydanego na jej  podstawie  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie
trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i
ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw
gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach ewentualne wydanie przez
Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy następuje na
wniosek  zainteresowanej  gminy  złożony  do  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji,  za
pośrednictwem właściwego wojewody w terminie do dnia 31 marca każdego roku. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie ww. uchwały jest uzasadnione.

Radny  Sławomir Stefaniak  zapytał  Burmistrza  Misztala  czy  podjęcie  tej  uchwały  poprzedzała
rozmowa z Wójtem Starczewskim.

Burmistrz Dariusz Misztal  odpowiedział, że odbyło się w tej sprawie  kilka rozmów  z wójtem
Starczewskim, który pozytywnie wypowiadał się o tej zmianie.

Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił Pan Andrzej Antosik  – przewodniczący komisji.
Komisja  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic 
administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Innych opinii ani wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 6. Podział Miasta Rawa Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

Temat referowała Sekretarz Miasta Pani Jolanta Wróblewska.
   Powiedziała m. in. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i 
kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z  2018 r. , poz. 130) wszystkie rady gmin 
zobowiązane są do dokonania podziału gmin na okręgi wyborcze (na wniosek wójta/burmistrza) w 
wyborach do rady gminy, w terminie 60 dni od dnia wejście w życie tej ustawy, czyli do dnia 01 
kwietnia 2018 r..
Dotychczasowy podział Miasta Rawa Mazowiecka na okręgi wyborcze spełnia wymogi Kodeksu 
wyborczego i dlatego uchwała w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze w zasadzie określa 
takie same granice okręgów wyborczych jak obowiązujące dotychczas. Jedyna drobna zmiana 
dokonana została w okręgu nr 7, gdzie dodany został nowy blok mieszkalny z numerem 2b (35 
osób). 
Przy ustalaniu podziału uwzględniona została liczba mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka 
ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym 
dokonuje się podziału na okręgi wyborcze ( art. 12 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy).
Natomiast liczba radnych wybieranych do rad ustalana jest w trybie art. 373 Kodeksu wyborczego 
przez Wojewodę Łódzkiego w porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Skierniewicach,
odpowiednio do zasad określonych w Kodeksie wyborczym oraz w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 o samorządzie gminnym.  
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Zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. ustalające liczbę radnych wybieranych 
do Rady Miasta Rawa Mazowiecka w liczbie 15 stanowi załącznik nr 15 do tego zarządzenia i  
ogłoszone jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Opinię Komisji  Prawa i Porządku przedstawiła Pani Barbara Grzywaczewska -  
przewodnicząca komisji.
Komisja  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podziału Miasta Rawa Mazowiecka na 
okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 

Innych opinii ani wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie podziału Miasta Rawa Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 7. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak.
   Powiedziała m. in. Burmistrz Miasta wnioskuje do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na udzielenie 

pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem tych środków na 
dotację dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na udzielanie pomocy psychologiczno-
psychiatrycznej dla dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Z informacji przekazanych przez 
dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni wynika, że dzieci i uczniowie naszych szkół potrzebują 
specjalistycznej pomocy, w tym celu miasto nasze będzie partycypować 
w kosztach zatrudnienia w poradni lekarza psychiatry dziecięcego.

Opinię Komisji  Budżetu przedstawił – Pan Michał Glicner przewodniczący komisji.
Komisja  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego.

Innych opinii ani wniosków nie było.

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

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 8. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi  Wsparcia Policji. 

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak.
   Powiedziała m. in. Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 roku o Policji, gminy 
   mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji , poprzez przekazanie 
   środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. Środki z wsparcia gmin mogą 
   być przeznaczone na zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji. 

W związku  z  wnioskiem Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Rawie  Mazowieckiej  w  sprawie
udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu - radiowozu nieoznakowanego dla Komendy
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Powiatowej  Policji  w  Rawie  Mazowieckiej,  przedkładam  Wysokiej  Rady   projekt  uchwały  w
sprawie  udzielenia  wsparcia  finansowego  w  kwocie  15  000  zł  na  dofinansowanie  zakupu
samochodu,  który  przyczyni  się  do  zapewnia  właściwego  poziom  bezpieczeństwa  
i porządku publicznego na terenie naszego miasta. 

Opinię Komisji  Budżetu przedstawił – Pan Michał Glicner przewodniczący komisji.
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie  przekazania środków finansowych 
Wojewódzkiemu Funduszowi  Wsparcia Policji. 

Innych opinii ani wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi  Wsparcia Policji. 

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Komendant Policji Pani Anna Dyśko podziękowała za przegłosowanie tego wniosku, który został 
złożony do Burmistrza i obiecała zaprezentowanie zakupionego auta.

Ad 9. Przedłużenie czasu obowiązywania dopłat z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka do                       
cen wody i ścieków.

Temat referował Prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Pan Sebastian 
Gromek. Powiedział m. in. W związku z wejściem w życie ustawy z 27 października 2017 r. 
o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U.2017 r. poz.2180) oraz niektórych innych ustaw, aktualna taryfa cen i stawek opłat za 
dostarczanie wody i odprowadzanie  ścieków została przedłużona do 10 czerwca 2018 r.
W związku z tym wnioskujemy o przedłużenie czasu obowiązywania  dopłat z budżetu miasta do 
1m3 wody oraz 1m3 ścieków określonych  uchwałą nr XXVI/196/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 lutego 2017 r. do dnia 10 czerwca 2018 r.

Opinię Komisji  Budżetu przedstawił Pan Michał Glicner - przewodniczący komisji.
Komisja  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie  przedłużenia czasu obowiązywania dopłat 
z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków.

Innych opinii ani wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dopłat z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka do cen 
wody i ścieków.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zarządził 10 minut przerwy.
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Ad 10. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m. in. Zmiany planu dochodów.

1/ Dział 700 – wprowadza się do planu dochodów kwotę  25 000 zł z tytułu odsetek od 
nieterminowo wnoszonych opłat za wynajem lokali socjalnych.
2/ Dział 756 – wprowadza się do planu dochody w kwocie 5 090 zł z tytułu opłat kosztów 
egzekucyjnych i upomnień naliczanych z tytułu egzekwowania należnych podatków.
3/ Dział 851 – planowane dochody w kwocie 4 000 zł z tytułu zwrotu do budżetu dotacji 
niewydatkowanych w 2017 r. na realizacje zadań w drodze konkursów.
4/ Dział 852 – wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa w wysokości 239 682 zł na 
dofinansowanie przygotowania pomieszczeń  dla seniorów Dzienny Dom Pobytu Senior +.
5/ Dział 900 – wprowadza się do budżetu dofinansowanie w wysokości 995 216 zł uzyskane na 
przebudowę  targowiska miejskiego, zgodnie z podpisaną w dniu 16 lutego br. umową 
z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.
6/ Dział 921 – planowane dochody w kwocie 8 012 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z 
2017 roku , przez Muzeum Ziemi Rawskiej.
7/ Dział 926 – planowane dochody w kwocie 15 000 zł to pozyskana dotacja z Ministerstwa Sportu 
na naukę jazdy na łyżwach dla dzieci z rawskich szkół podstawowych.

Zmiany w planie wydatków.

I. Rozdysponowanie planowanych wydatków w budżecie w kwocie 200 000 zł na realizację zadań 
wybranych przez mieszkańców w formule Budżetu Obywatelskiego. W wyniku przeprowadzonej 
procedury, w drodze głosowania zostały wybrane następujące zadania:

1/ W dziale 801, rozdziale 80101 – wprowadza się w wydatkach bieżących zadanie zakupu i 
montażu  4 dodatkowych bramek na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 1 z kwotą 10 000 zł. 
Bramki te byłyby zamontowane na boisku zewnętrznym do gry w piłkę nożną. Montaż tych 
dodatkowych bramek pozwoli na lepsze wykorzystanie dużej przestrzeni boiska zarówno dla 
grających w piłkę nożna jak i piłkę ręczną.

2/ W dziale 851, rozdziale 85195 – wprowadzono środki w kwocie 2 000 zł na przeprowadzenie dla 
mieszkańców naszego Miasta wykładów Jerzego Jaśkowskiego i Jerzego Zięby, na tematy związane 
z promocją zdrowia, koszt każdego wykładu to 1 000 zł.

3/ W dziale 852, rozdziale 85295 – wprowadzenie środków w wysokości 6 000 zł na zakup 
komputera i drukarki wraz z oprogramowaniem oraz przeszkolenie 15 seniorów – członków związku
emerytów i rencistów z terenu naszego Miasta.

4/ W dziale 900, rozdziale 90095 – wprowadza się kwotę 25 000 zł na zakup sensorów jakości 
powietrza z usługą monitoringu powietrza. Planowana lokalizacja urządzeń na obiektach 
stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka.

5/ W dziale 921, rozdziale 92109 – wprowadza się środki w kwocie 50 000 zł na organizację 
koncertu muzyki chrześcijańskiej. 
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6/ W dziale 921, rozdziale 92195 – wprowadza się środki w kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na 
zorganizowanie koncertów „Grajkowie uliczni” z kwotą 8 000 zł i na wykład Nikolaia Starikova z 
kwotą 3 000 zł.

7/ W dziale 926, rozdziale 92605 – środki obejmują:
- realizację projektu Rawa Mazowiecka z Widzewem od dziecka z kwotą 22 000 zł,
- zakup sprzętu: tarcz, pac i kasków na potrzeby ćwiczących w Rawskim Klubie Kyokushin 
z kwotą 9 000 zł.

W rozdziale 92695 – kwota 65 000 zł na wykonanie Parku Street Workout na terenie OSiR obok 
sceny i miejsca do grylowania.

II. Poza zmianami w zakresie zadań Budżetu Obywatelskiego w planie wydatków dokonuje się 
następujących zmian:

Dział 600 – wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych kwotę 36 000 zł na zadanie:

Budowa ulic osiedla Tatar - odwodnienie skrzyżowania ulic Żmichowskiej i Tomaszowskiej

Zwiększenie – 36 000,00 zł
Plan po zmianach – 36 000,00 zł
W związku z dokończeniem realizacji zadania ,,Budowa ulic Osiedla Tatar – ul. Konopnickiej i 
ul.  Żmichowskiej  wraz  z  odwodnieniem  w  Rawie  Mazowieckiej” konieczne  jest  wykonanie
dodatkowych  robót  pozwalających  na  skuteczne  odwodnienie  ulicy  Tomaszowskiej  oraz
zabezpieczenie  przylegających  posesji  przed  zalewaniem  poprzez  wykonanie  dwóch  wpustów
deszczowych  na  skrzyżowaniu  ulic  Żmichowskiej  i  Tomaszowskiej.  W kosztach  zadania  należy
uwzględnić również koszt inspektora nadzoru branży drogowej. 
Dział 754 – w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu - radiowozu nieoznakowanego dla 
Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej wnioskuję o zabezpieczenie w budżecie 
Miasta  wsparcia finansowego w kwocie
 15 000 zł na dofinansowanie zakupu wnioskowanego samochodu, który przyczyni się do zapewnia 
właściwego poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego miasta. 
Dział 801 – wprowadza się do budżetu  Miasta niezbędne środki na wprowadzenie 
od 1 kwietnia br. w podległych Miastu Rawa Mazowiecka  placówkach oświatowych, podwyżek 
wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, średnio o 5 % . 
Podwyżki wynagrodzeń mają nastąpić w oparciu o stosowne rozporządzenie Ministra Edukacji. 
Wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń powoduje konieczność zwiększenia wydatków na 
wynagrodzenia i pochodne we wszystkich podziałkach klasyfikacji budżetowej, zgodnie ze 
szczegółowością  zapisaną w załączniku nr 2 do projektu uchwały.
Dział 852 – planowane środki w kwocie 320 000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego Dzienny Dom 
Pobytu Senior+, na tą kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 239 682 zł i 
środki własne w wysokości 80 318 zł.
Dział 853 – przenosi się środki własne planowane na zadanie Dzienny Dom Pobytu Senior +
z działu 853 do działu 852 tj. do tego działu, na który  otrzymaliśmy dotację celową z budżetu 
państwa.
Dział 854 – zwiększa się o kwotę 11 000 zł planowane wydatki na podwyżki wynagrodzeń dla 
nauczycieli zatrudnionych w świetlicach  szkolnych.
Ponadto kwota 12 000 zł to dotacja dla Powiatu Rawskiego na wsparcie finansowe działalności 
Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Rawie Mazowieckiej.
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Dział 900 – w planie wydatków w tym dziale dokonujemy zmiany poprzez wprowadzenie do planu 
wydatków na Przebudowę targowiska miejskiego dofinansowania z budżetu Województwa 
Łódzkiego, zgodnie z podpisaną w dniu 16 lutego 2018 roku  umową w tej sprawie. Kwota 
dofinansowania w wysokości 995 216 zł.
Dział 926 – w wydatkach bieżących wprowadza się dotacje z Ministerstwa Sportu w wysokości 
15 000 zł na naukę jazdy na łyżwach dla dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto.

Radny Sławomir Stefaniak powiedział, że skoro podwyżki dla nauczycieli zostały zaplanowane 
na kwotę 1 mln zł a nasza subwencja rośnie tylko o kwotę 700 tys. zł to Burmistrz powinien wystąpić
z pismem do Ministerstwa Oświaty, żeby te 300 tys. zł dołożyli.

Radny Piotr Irla zaproponował, aby Komisja Oświaty popracowała nad stanowiskiem Rady Miasta 
skierowanym do posłów, parlamentarzystów rawskich a za ich pośrednictwem do rządu aby nakłady
 na oświatę zostały skorygowane w taki sposób, aby subwencja wystarczała na pokrycie kosztów 
związanych z oświatą. Dzisiaj przeznaczyliśmy środki na dopłatę dla Policji, która też jest
finansowana przez rząd. Podejmujemy również dopłaty dla Straży Pożarnej a to też jest zadanie
rządu. Pan radny zapytał również jak wygląda realizacja rządowego programu 500 +, czy też musimy 
do niego dopłacać.

Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak powiedziała, że prowadzenie szkół podstawowych 
i przedszkoli jest zadaniem własnym gminy samorządowym. Natomiast subwencja tylko 
współfinansuje nasze zadania własne. Środki finansowe z budżetu państwa na zadania własne gminy 
niestety z każdym rokiem maleją. Do tej pory subwencja oświatowa wystarczała nam na pokrycie 
kosztów oświatowych, niestety w tej chwili już tak nie jest. Możemy oczywiście wystąpić z jakimś 
wnioskiem czy pismem ale niestety skutek może być żaden, ponieważ budżet państwa tylko nas 
współfinansuje. Mamy tyle ile powinniśmy dostać, wszystkie samorządy mają taką samą sytuację. 
Natomiast środki na 500 + są wystarczające. Dostajemy 3 % wysokości przekazanych środków. 
Kwota bazowa jest wysoka, w związku z czym ten wskaźnik procentowy całkowicie nam zabezpiecza 
wydatki na 500+.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Zimecka potwierdziła to co 
przekazała Pani Skarbnik. Środki na 500+ są wystarczające.

Radny Sławomir Stefaniak uważa, że skoro te podwyżki zarządził rząd to powinniśmy skierować 
pismo z prośbą o zwiększenie subwencji. 

Radny Piotr Irla powiedział, że jeśli rozporządzenie wprowadza takie podwyżki to również środki 
dla samorządów powinny być wystarczające. Wiemy, że taka jest tendencja, że te środki maleją. 
Samorząd powinien zgłaszać jakieś apele do rządu. Powinniśmy uruchomić naszych 
parlamentarzystów.

Radny Rafał Miszczak powiedział, że powinniśmy być asertywni, nie powinniśmy wszystkiego 
przyjmować.

Burmistrz Dariusz Misztal poprosił radnych, żeby również wystosować apel do rządu z 
podziękowaniem za 3 mln dotacji, które w ciągu ostatnich 2 lat nasze miasto bezpośrednio 
od rządu otrzymało. To są pieniądze na przedszkole, na program Maluch + , Senior +. 
Wystąpmy o te brakujące 300 tys. zł ale podziękujmy również za te 3 mln zł.
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Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz uważa, że powinniśmy podziękować za 
otrzymane dotacje. Natomiast, aby utrzymać wysoki poziom nauczania, musimy zabezpieczyć 
odpowiednie środki finansowe. Mamy bardzo wiele zadań i dlatego też wniosek o apel do rządu jest 
uzasadniony.

Radna Grażyna Dębska podziękowała Burmistrzowi za pozyskane dotacje. Wszyscy doceniają, 
że dostaliśmy pieniądze na konkretne zadania, o które miasto wnioskowało. Natomiast nasz apel ma
wymiar dalszy i wieloletni. Chodzi o to, żeby w przyszłości uwzględniać wzrost subwencji od 
wydatków. Jeśli subwencja będzie malała to  będzie to duży problem dla samorządów.

Radny Sławomir Stefaniak uważa, że jeśli odpuścimy w tym roku, to te 300 tys. zł będziemy 
dokładać każdego roku. Musimy taki apel wystosować.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zaproponował, aby Komisja Oświaty 
przygotowała taki projekt apelu do rządu.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Malczewski zauważył, że może lepiej byłoby wystąpić o 
procentowe zwiększenie takiej subwencji, a nie kwotowe. Za procentowym wzrostem wynagrodzeń 
nauczycieli powinien iść procentowy wzrost subwencji.

Opinię Komisji  Budżetu przedstawił Pan Michał Glicner – przewodniczący komisji.
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka
na 2018 rok.

Innych opinii ani wniosków nie było.

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

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 11. Przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Pani Magdalena Bernacik.
   Powiedziała m. in. Miasto Rawa Mazowiecka umową darowizny z dnia 28 września 2000 r. Rep A  
   nr 4574/2000 darowało na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Rawa  
   Mazowiecka, oznaczoną jako działka nr 118/6 o powierzchni 0,2170 ha  z przeznaczeniem na 
   ogólnodostępny parking przy Urzędzie Skarbowym w Rawie Mazowieckiej. Naczelnik Urzędu 
   Skarbowego w Rawie Mazowieckiej działający w imieniu Skarbu Państwa przyjął ww. darowiznę i  
   przekazał ją w trwały zarząd państwowej jednostce organizacyjnej – Urzędowi Skarbowemu w  
   Rawie Mazowieckiej. Parking do chwili obecnej nie został zrealizowany, a z korespondencji 
   prowadzonej z trwałym zarządcą - Izbą Administracji Skarbowej w Łodzi wynika, że jednostka ta w 
   najbliższych latach nie planuje budowy parkingu na działce ewid. nr 118/6. 

Wobec powyższego, Miasto Rawa Mazowiecka złożyło oświadczenie woli o odwołaniu darowizny
działki  nr  118/6.  Oświadczenie  o  odwołaniu  darowizny  zostało  skutecznie  doręczone  Staroście
Rawskiemu. 

Oświadczenie  to  wywołało  jednak  skutek  wyłącznie  obligatoryjny.  Do  wywołania  skutku
rzeczowego konieczne jest przeniesienie prawa własności w drodze umowy zawartej w formie aktu
notarialnego, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka. na nabycie tej
nieruchomości w wykonaniu zobowiązania wynikającego z oświadczenia złożonego przez Gminę
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Miasto  Rawa  Mazowiecka  o  odwołaniu  darowizny  dokonanej  przez  Gminę  Miasto  Rawa
Mazowiecka  na  rzecz  Skarbu  Państwa  aktem notarialnym  Repertorium A nr  4574/2000  z  dnia
28 września  2000  r.,  z  powodu  niewykorzystania  przez  obdarowanego  nieruchomości,  będącej
przedmiotem darowizny na cel w niej określony. 

   Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił Pan Andrzej Antosik– przewodniczący komisji.
Komisja  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przeniesienia prawa własności 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Innych opinii ani wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 12. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy 
Mazowieckiej.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Pani Magdalena Bernacik.
Powiedziała m. in. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  
Rawy Mazowieckiej (dla terenu położonego przy ul. Białej), został sporządzony w wykonaniu 
uchwały Nr XXI/156/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawy Mazowieckiej. 
Zmiana planu miejscowego ma na celu niewielką modyfikację dokumentu polegającą na 
wprowadzeniu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony gazociągu wysokiego 
ciśnienia.
Uzasadnienie stwierdzenia zgodności ustaleń zmiany planu miejscowego 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka oraz projektu aktualizacji studium. 
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.
Obowiązujące studium określiło dla terenu strefę rozwoju o treści:
P - Obszary o dominującej formie zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów i magazynów, 
obsługi komunikacji samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji. 
W projekcie zmiany planu zachowano kategorię przeznaczenia terenu pod zabudowę produkcyjną, 
magazyny i składy, zachowano dotychczasowe warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Prognoza wpływu ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na     dochody własne i wydatki gminy.
Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu 
miejscowego” należy stwierdzić, że zadania wywołujące skutki finansowe dla samorządu nie 
występują.
Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu 
i     zagospodarowaniu przestrzennym.
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Głównym celem opracowania zmiany planu jest zmiana warunków zagospodarowania terenu bez 
zmiany kategorii przeznaczenia terenu.
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 produkcyjnej kategorii przeznaczenia terenu;

2) walory architektoniczne i krajobrazowe obszaru poprzez zachowanie ustalonych parametrów 
i wskaźników obowiązującym planem miejscowym;

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 
i leśnych poprzez zachowanie ustalonych parametrów i wskaźników obowiązującym planem 
miejscowym;

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
poprzez zachowanie warunków ochrony stanowiska archeologicznego;

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych poprzez zachowanie ustalonych parametrów i wskaźników 
obowiązującym planem miejscowym oraz wyposażenie obiektów w miejsca postojowe dla 
osób z kartą parkingową;

6) walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez zachowanie przeznaczenia terenu oraz 
parametrów i wskaźników ustalonych obowiązującym planem miejscowym, dla obszaru 
położonego bezpośrednio przy węźle drogowym Rawa Północ;

7) prawo własności poprzez nie przeznaczanie nowych terenów prywatnych na cele publiczne;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – potrzeby w obszarze nie występują;
9) potrzeby interesu publicznego – potrzeby w obszarze nie występują;
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych – potrzeby w obszarze nie występują;
11) udział społeczeństwa w pracach nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, postępowanie ma 
odzwierciedlenie w dokumentacji planistycznej;

12) jawność i przejrzystość procedur planistycznych, postępowanie ma odzwierciedlenie 
w dokumentacji planistycznej;

13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – 
tereny zwartej struktury przestrzennej wyposażone w sieci i urządzenia zaopatrzenia w wodę.

Podtrzymano dotychczasowe przeznaczenie terenu pod nową zabudowę, uwzględniono stan 
własności terenu wymagania ładu przestrzennego i efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz 
walorów ekonomicznych przestrzeni. W tym zakresie projekt planu miejscowego, wyznacza nową 
zabudowę w zwartej strukturze przestrzennej miasta 
w obrębie oddziaływania węzła Rawa-Północ na drodze S8:

 nie zwiększając transportochłonności układu przestrzennego,
 nie wymuszając wykorzystania publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego 

środka transportu (nie istnieje na terenie gminy),
 przy istniejących i projektowanych drogach w zasięgu uzbrojenia terenu, 

o najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy.
Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania 
i korzystania z terenu, ważono interes publiczny i interesy prywatne, (wniosków do opracowania 
zmiany planu nie wniesiono), zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, 
jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i 
społeczne poprzez:

 nie wyznaczania terenów pod kolejne drogi,
 przeznaczając teren zgodnie z wnioskami uwzględnionymi w ustaleniach studium.
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Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.
Na podstawie przepisów art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada
Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwały:

 Nr XXXVI/336/06 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,

 Nr XXXVI/337/06 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie aktualności miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 

W myśl w/w uchwał i po przeprowadzonej analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany
planu miejscowego podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego dla
rozwiązania wybranego problemu.
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom 
sporządzenia planu miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353 z późn. zm.).
Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych organów oraz zapewniono 
udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu.
W związku z przepisami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy stwierdzić co następuje:

1. projekt uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego, jako dokument końcowy będący 
przepisem prawa, nie podlegał wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń;

2. w projekcie uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego zostały uwzględnione opinie 
właściwych organów;

3. w trakcie procesu wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu nie 
zgłoszono uwag do ustaleń planu;

4. z uwagi na położenie obszaru zmiany planu miejscowego nie przeprowadzono postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

5. propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 
realizacji postanowień dokumentu opierają się na przepisach art. 32 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego.

Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił Pan Andrzej Antosik – przewodniczący komisji.
Komisja  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej.

Innych opinii ani wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej.
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.
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Ad 13. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2018r.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Pani Anna Idzikowska.
   Powiedziała m. in. Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
   zwierząt (Dz. U. z 2017r. poz. 1840 ze zm.) Gmina ma obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym 
   zwierzętom. Na podstawie art. 11a ust.1 Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa j.w.  
   określa corocznie do 31 marca Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania   
   bezdomności zwierząt. „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania    
   bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2018” został stworzony z myślą  
   o ograniczeniu ilości zwierząt bezdomnych oraz polepszeniu  ich bytowania na terenie Miasta Rawa 
   Mazowiecka.

„Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2018” uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka, 
ul. Mszczonowska 10 oraz Koła Łowieckiego „Przepiórka” w Rawie Mazowieckiej. 

Radny Sławomir Stefaniak powiedział, że corocznie  podejmowany jest taki program i wydajemy 
250 tys. zł, a np. dla dzieci na pomoc psychologiczną tylko 12 tys. zł.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz powiedział, że musimy niestety taką kwotę 
przeznaczyć.

Opinii komisji nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2018r.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 14. Określenie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu    
kąpielowego w 2018r.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Pani Anna Idzikowska.
   Powiedziała m. in. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej  w dniu 11 grudnia 2017r.  
   wystąpił do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka z wnioskiem o wpisanie kąpieliska do wykazu 
   kąpielisk w 2018r., znajdujących się na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, rada gminy określa w
drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon kąpielowy oraz
wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych do danej gminy.
Stosownie  do  treści  art.  37  ust.  10  ww.  ustawy  projekt  uchwały  został  podany  do  publicznej
wiadomości na okres 21 dni. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin składania uwag oraz
propozycji zmian do tego projektu uchwały.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez organy, o których mowa w art. 37 ust. 12
ustawy Prawo wodne.  
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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   Radny Leszek Jarosiński podziękował Burmistrzowi za wydłużenie sezonu kąpielowego o dwa   
   tygodnie.

Opinii komisji nie było.
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały w 
sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego
 w 2018r.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.

Ad 15. Uchwalenie 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 Prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. Pan Sebastian 
Gromek. Powiedział m. in. 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.
Wykaz  zadań  inwestycyjnych  zawiera  Tabela  nr  1  oraz  Tabela  nr  2,  stanowiące  załącznik  do
„Wieloletniego Planu…”
W  planie  uwzględnione  zostały  zmiany  wynikające  z  aktualizacji  wartości  zadań   w  ramach
projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza
I” (Tabela  nr 1, poz. 22 ,,Koszty promocji”  - zwiększenie kwoty, poz. 23 ,,Koszty nabycia prawa
władania nieruchomościami” – zmniejszenie kwoty), celem dostosowania do  faktycznych potrzeb. 
Plan uwzględnia również aktualne kwoty dotyczące współfinansowania inwestycji (Tabela nr 2, poz.
7 ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żmichowskiej i Konopnickiej”).

Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Pan Andrzej Antosik – przewodniczący komisji.
Komisja  opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia 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 ani wniosków nie było.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił treść projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia 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 15 radnych.
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Ad 16.  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych   
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pani Jolanta 
Kosińska. Powiedziała m. in. Na podstawie art. 30a ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz. 1189 z późn. zm.) organ prowadzący szkoły ma obowiązek 
przedstawienia organowi stanowiącemu (Radzie Miasta) oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka osiągniętych w poprzednim 
roku kalendarzowym (czyli w 2017 r.).
Analiza wynagrodzeń otrzymanych w 2017 r. przez nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół 
podstawowych oraz gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka, 
przeprowadzona zgodnie z zasadami określonymi w art. 30a Karty Nauczyciela oraz rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania 
sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz.
35 z późn. zm.), wykazała, iż jednorazowy dodatek uzupełniający będzie przysługiwał nauczycielom
stażystom oraz nauczycielom mianowanym zatrudnionym w 2017 r. w rawskich szkołach i 
przedszkolach.

Sprawozdanie zostało przez Radę Miasta przyjęte.

Ad 17. Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby 
związane z realizacją zadań.

Temat referowała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Zimecka.
   Powiedziała m. in. Zgodnie  z art 179 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i   
   systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2017r poz 697) w terminie do 31 marca każdego roku należy  
   przedłożyć radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 
   potrzeby związane  z realizacją zadań.

Przedłożone sprawozdanie za rok 2017 jest wypełnieniem ww obowiązku ustawowego. 

Sprawozdanie zostało przez Radę Miasta przyjęte.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zarządził 5 minut przerwy.

Ad 18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za okres 
od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Temat referowała Sekretarz Miasta Pani Jolanta Wróblewska.
   Powiedziała m. in. Szczegółowe sprawozdanie za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 
   2017 r. zostało Państwu radnym dostarczone z materiałami na sesję. We wskazanym okresie 
   Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła 25 uchwał. 

Sprawozdanie zostało przez Radę Miasta przyjęte.
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Ad 19. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka
na l. 2016-2025 (za rok 2017).

Temat referował Naczelnik Wydziału Rewitalizacji Pan Mariusz Szadkowski.
Powiedział m. in. Przedłożone sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasto Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025, dotyczy roku 2017. W ramach tego sprawozdania 
został sporządzony raport z realizacji dotychczas obowiązującego w Rawie Mazowieckiej programu 
rewitalizacji, tj.: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-
2025. Raport ten przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego 
programu. Program rewitalizacji zawiera 12 projektów, z których 2 zostały zrealizowane w 2017 
roku. Rozpoczęliśmy ponadto realizację 7 kolejnych projektów, które będą realizowane w roku 
bieżącym jak i w kolejnych latach.

Sprawozdanie zostało przez Radę Miasta przyjęte.

Ad 20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

   W okresie 25.01.2018r. – 22.03.2018r. Pan Burmistrz Dariusz Misztal odbył:
   - Spotkanie z Wicewojewodą Panem Karolem Młynarczykiem

- Spotkania w temacie zbiornika Tatar oraz Zbiornika Dolna z Panem Tobolczykiem oraz  
  Dyrektorem OSiR, a także udział w spotkaniu Pana Tobolczyka z  Radnymi Rady Miasta 
- Spotkanie w sprawie Parku Miejskiego: z Rawikiem oraz Dyrektorem OSiR, z Panią 
  Rozwadowską oraz Naczelnikiem Piątkiewiczem 
- Spotkanie z projektantami koncepcji ulicy Batorego
- Spotkania w sprawie Rewitalizacji Miasta (projektu rewitalizacyjnego ) m.in. z Panią Ewą 
  Brach, Naczelnikiem Szadkowskim, Piątkiewiczem 
- Spotkanie z Panem Trzcińskim (firma Sime Polska) w sprawie podłączeń do gazu – PONE
- Spotkania w Starostwie Powiatowym w sprawie Rawskiego Szpitala oraz udział w Sesji  
  Rady Powiatu Rawskiego ( 27.02.2017r.)
- Spotkania robocze w sprawie Targowiska Miejskiego, a także spotkanie z kupcami 
  Targowiska Miejskiego
- Kilka spotkań z firmą Panattoni Europe w sprawie inwestycji drogowej 
- Spotkanie z mieszkańcami miasta w sprawie dojazdu do planowanego centrum 
  dystrybucyjno – logistycznego w miejscowości Podlas/Chrusty gm. Rawa Mazowiecka
- Spotkania z potencjalnymi sponsorami Dni Rawy Mazowieckiej 2018  (m.in. Hotel ,,Ossa”, 
  MIRBUD, TABO, Herco, Logis, Metalbud , PKO, Gerdex, Food Service, FAM, RODEZ, 
  ORAF, Rawa-Mode , ROLSAD, Ditta Seria, Eneris, Raw-Pol, Budrem, Implo… )
- Spotkanie z Panem Gołębiowskim Jakubem (Dzielnicowy Policji ) 
- Spotkanie z Panią Sylwią Skórą , Agatą Malik, Anną Przerwą ze Związku Dużych Rodzin 3+
- Spotkanie z Wojewodą Łódzkim 
- Spotkania z rodzicami dzieci klas zerowych w Szkołach Podstawowych 
- Spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim
- Spotkanie z księdzem Kotnikiem oraz Panią Pastor Haliną Radacz (podsumowanie delegacji   
   w Bremen)
- Spotkanie z Polską Spółką Gazownictwa w temacie ulicy Lenartowicza
- Spotkanie z Ministrem Piotrem Woźnym (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) 
- Spotkanie z Prezesem Widzewa oraz z Paniami Dyrektor Szkół Podstawowych
- Udział w uroczystościach związanych z otrzymaniem dofinansowania :
Podpisanie umowy dofinansowania na Targowisko Miejskie w Urzędzie Gminy 
Moszczenica (995 216 000 zł)
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Otrzymanie promesy dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” edycja 2018 :

Moduł 1 – na uruchomienie 35 nowych miejsc – 338, 4 tyś zł, 
Moduł 2 - na funkcjonowanie – 139,2 tyś zł, 
(Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Podpisanie umowy dofinansowania w ramach programu wieloletniego ,,Senior +”
  na blisko 240 tysięcy złotych na utworzenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+” 
  (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)
- Udział w wydarzeniach sportowych :

1. w Turnieju Młodych Widzewiaków  (Rawa Cup) o Puchar Burmistrza , 
2. w Zimowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w Pływaniu (Aquarium ), 
3. w Turnieju Piłki Siatkowej (Millenium),
4. w Zawodach Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Policji (Millenium)

- Udział w konferencjach:
 w konferencji pt.  ,,  Zainwestuj w prywatność. Przygotowujemy się do #RODO” (Stadion

Narodowy)
 udział w konferencji naukowo-biznesowej na temat klastra energetycznego zorganizowana

przez  Wydział  Elektryczny  Politechniki  Częstochowskiej  i  Prezydenta  Marcin  Witko
(Tomaszów Mazowiecki ), 

 udział w konferencji pt. ,,Współpraca administracji rządowej i  samorządowej – niezbędne
narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce ”(Senat RP ) 

Udział w uroczystościach:
6. z okazji 155.Rocznicy Powstania Styczniowego, 
7. w debacie historycznej pt. ,,Wokół Powstaniu Styczniowego” w Miejskim Domu Kultury,
8. w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierz Wyklętych” , 
9. udział w Gali V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych „Żołnierze Niezłomni”,
10. udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ,,Tropem Wilczym”,
 w Diecezjalnym Dniu Kobiet w Skierniewicach, 
 w otwarciu nowej Przychodni Centrum Medyczne ,,Szeliga”,
 w Uroczystym Zakończeniu Służby Komendanta Straży Pożarnej Krzysztofa Czernka, 

   w Targach Edukacyjnych w Starostwie Powiatowym.

Radny Sławomir Stefaniak zapytał Burmistrza o firmę Panattoni.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami Pani Magdalena Bernacik odpowiedziała, że firma 
Panattoni zgłosiła się do Burmistrza z zamiarem zainwestowania na terenie gminy Rawa Mazowiecka,
w miejscowości Chrusty. Firma ta planuje otworzyć centrum dystrybucyjno – logistyczne na obszarze 
15 ha, z czego 6 ha ma być przeznaczone na halę. Najemcą tej hali ma być firma Carrefour. 
Przy organizowaniu tej całej inwestycji pojawił się problem dojazdu do terenów inwestycyjnych. 
Najlepszym rozwiązaniem byłby dojazd bezpośrednio z drogi ekspresowej S8. Niestety po 
rozmowach firmy z GDDKiA okazał się on on możliwy. Pojawiła się propozycja, aby przy naszym 
węźle Rawa- Południe zbudować nową drogę dojazdową wzdłuż ekranów drogi serwisowej, tak 
żeby wjazd był przy stacji Orlen. Odbyły się rozmowy z mieszkańcami, których działki znajdują się 
w miejscu zaproponowanej drogi. Początkowo nie wyrażali zgody, jednakże po kolejnych rozmowach 
część z nich była skłonna sprzedać te tereny pod budowę nowej drogi. Mieszkańcy chcieliby jednak, 
aby firma wykupiła całe działki, a nie tylko kawałek na samą drogę. Firma Panattoni również 
prowadziła rozmowy z mieszkańcami, jednak nie chciała się zgodzić na wykup całych działek. 
Firma zwróciła się z pytaniem do Pana Burmistrza czy dojazd mógłby odbywać się ul. Tomaszowską. 
Dojazd ten byłby tymczasowy na okres 12-18 miesięcy. Natomiast docelowy dojazd firma pokazała 
w dwóch wariantach. Pierwszy wariant to przez węzeł Podkonice, część położona na terenie Gminy 
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Czerniewice a później drogą serwisową. Drugi wariant miałby być przez drogę krajową nr 72, 
następnie przez Soszyce. Jednakże oba warianty nie są jeszcze opracowane i przygotowane, są tylko
w planach. Na spotkaniu 12 marca było około 90 osób. Mieszkańcy prezentowali jednoznaczene, 
negatywne stanowisko. Skoro mieszkańcy nie chcieli wyrazić zgody na ten tymczasowy dojazd 
to również Burmistrz się nie zgodził. 
 
Radny Zbigniew Tuszyński poprosił o przybliżenie tematu remontu targowiska miejskiego.

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej Pan Paweł 
Piątkiewicz powiedział, że jest przygotowana koncepcja targowiska - zadaszenie, oświetlenie, bramy, 
toaleta. Pozostałe sprawy np. droga dojazdowa nie mogą wchodzić do tego projektu, bo przekroczy 
on wówczas wartość dotacji (1 mln 500 tys. zł).W budżecie jest zapisana kwota 2 mln zł, przetarg 
został ogłoszony ale na razie nikt nie złożył oferty. Kolejny przetarg został ogłoszony i termin 
zgłoszeń jest wyznaczony na 4.04.2018 r.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz wypowiedział się w sprawie spotkań 
dotyczących szpitala. W dniu 7 marca Pan Przewodniczący otrzymała zaproszenie na spotkanie na 
dzień 8 marca. Było to zwykłe, spotkanie robocze. Na ostatnią chwilę zaproszono Przewodniczących 
Rad, ponieważ okazało się, że nikt nie reprezentował naszego samorządu. Odbyły się 3 spotkania w 
sprawie szpitala, a Burmistrz był tylko na pierwszym. Pan Przewodniczący zaapelował do Burmistrza,
żeby poważnie traktować uchwały Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą Pan Burmistrza powinien 
reprezentować nasze miasto na spotkaniach dotyczących szpitala. Pan Przewodniczący był obecny 
na spotkaniu 8 marca, ale nie jest upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu miasta. Kolejne
spotkanie jest wyznaczone na 28 marca. Pan Przewodniczący poprosił, aby Burmistrz reprezentował 
Radę Miasta na kolejnym spotkaniu. Są to właśnie spotkania Wójtów i Burmistrzów.

   Burmistrz Dariusz Misztal odpowiedział, że na drugie spotkanie nie otrzymał zaproszenia.  
Na trzecie spotkanie zaproszenie dotarło na e-maila w urzędzie, ale nie dotarło do Burmistrza. 
Niestety w tym samym dniu Burmistrz był na konferencji  w Warszawie. Na spotkaniu w starostwie 
był przedstawiciel urzędu.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przypomniał, że kolejne spotkanie jest 
28 marca o godzinie 10ºº. Spotykają się tam Wójtowie i Burmistrzowie, także  reprezentowanie 
urzędu przez pracownika wydziału rewitalizacji jest w tym wypadku niestosowne.

Radny Michał Glicner przypomniał, że Burmistrz na wszystkich wcześniejszych spotkaniach 
w sprawie szpitala był i obiecywał, że dołoży wszelkich starań aby szpital ratować. Tak samo 
Burmistrz obiecywał na ulotkach wyborczych. Natomiast jak przychodzi do ciężkiej pracy to Pan 
Burmistrz na ważnych spotkaniach się nie pojawia. Natomiast wysyła Pan Zbigniewa Karpińskiego, 
który jest tą osobą kompetentną, która wskaże uwagi do biznesplanu nowo tworzonej spółki. 
Dnia 27 lutego była Sesja Rady Powiatu, na której radni zagłosowali nad intencyjną uchwałą,
stanowiskiem, żeby wypowiedzieć umowę dzierżawy Spółce AMG. Powinniśmy najpierw utworzyć 
własną spółkę, która zastąpi Spółkę AMG. Do tej pory pojawiały się komentarze, że sytuacja szpitala
 to wina Starosty, że nie jesteśmy zadowoleni z pracy Spółki AMG. Teraz jednak powinniśmy, 
pomimo wszelkich podziałów i różnych poglądów, zjednoczyć się we wspólnej pracy na rzecz 
ratowania szpitala. Po spotkaniu 8 marca radni otrzymali biznesplan z prośbą o naniesienie uwag. 
Pan Przewodniczący bez konsultacji z radnymi nie mógł dać żadnych propozycji do biznesplanu.
Natomiast Pan  Burmistrz mógł, a tego nie zrobił. Pan Radny Glicner przytoczył jeden z komentarzy 
mieszkańców, którzy złożyli swoje propozycje do biznesplanu. Dla mieszkańców jest bardzo ważny 
tzw. „ostry dyżur”, który ma kosztować o 120 tys. zł więcej, ale jest bardzo potrzebny. Pan Burmistrz
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powinien brać udział w spotkaniach w sprawie szpitala, tak jak inni samorządowcy.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz powiedział, że materiały ze spotkania na 
temat szpitala to była tylko taka koncepcja biznesplanu, materiały ściśle robocze. Są to tylko 
propozycje firmy, która przedstawia program działania spółki.

Radny Rafał Miszczak stwierdził, że te spotkania w sprawie szpitala to zwykła ściema, gra na czas.
Ten biznesplan to jakaś żenada, oszczędność rzędu 20 tys. rocznie. Teraz wszyscy chyba próbują 
spychać odpowiedzialność na kogoś innego. Finał wiadomo będzie taki, że odpowiedzialna będzie 
Rada Miasta i Burmistrz. Może trzeba spotkać się z właścicielami przychodni i podzielić się 
zakresami świadczeń zdrowotnych.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz powiedział, że przychodnie mają swoje
zadania a szpital swoje. Szpital należy do sieci. A na dzień dzisiejszy to prywatna firma zarządza
szpitalem - właściciel jest prywatny. 

   Burmistrz Dariusz Misztal odpowiedział, że na spotkanie do starostwa poszedł pracownik, aby   
   zebrać informacje i je przekazać. Jeśli chodzi o biznesplan to było za mało czasu, aby   
   przygotować jakieś konstruktywne wnioski. Na kolejnym spotkaniu w starostwie zostaną 
   przedstawione uwagi i propozycje zmiany do biznesplanu. Pan Burmistrz praktycznie co któryś    
   dzień wyjeżdża, spotyka się i rozmawia w sprawie szpitala. Pan Burmistrz prosił Pana Starostę o   
   audyt szpitala, żeby zorientować się jak wygląda sytuacja szpitala na chwilę obecną, jakie są koszty  
   utrzymania szpitala. Zostało postawione ważne pytanie, w jakim zakresie spółka samorządowa    
   musiałaby zainwestować w prowadzenie szpitala. Ważna kwestia to w jaki sposób zostanie  
   rozwiązana umowa z AMG i w jaki sposób obciąży to SPZOZ. Wiemy jaka jest intencja wszystkich  
   samorządów – wejście w spółkę, ale bez czynszu dzierżawnego, albo z niewielkim czynszem. Jeśli  
   czynsz dzierżawny wejdzie na spółkę samorządową to ją utopi. Szpital jest bardzo ważny i Burmistrz
   walczy o niego wszędzie gdzie się da.

   Radny Stanisław Kabziński powiedział, że dawniej szpital rawski przeprowadzał bardzo poważne  
   zabiegi, operacje. Natomiast od 1996 r. zaczęła się najgorsza historia naszego szpitala. Wtedy   
   zaczęła się ostra pochylnia w dół. To o czym teraz rozmawiamy to takie bicie piany. Czyjąś winę  
   spędza się na kogoś innego, na Radę Miasta, na Burmistrza. Wszyscy chcą, aby Rawa była  
   kwitnąca, aby szpital był tak dobry jak dawniej. Nikt nie wie jak z tej sytuacji wybrnąć, ale przede  

wszystkim nie należy się wzajemnie obwiniać, bo winny jest gdzie indziej.

Radny Michał Glicner stwierdził, że nikt nie obwinia nikogo za sytuację szpitala. Natomiast trzeba 
coś w tym kierunku robić, aby poprawić jego sytuację. Obiecaliśmy to mieszkańcom. 
Należy rozmawiać ze starostwem i wspólnie pracować. Wszyscy uciekają od tematu i obwiniają 
starostę. Trzeba pracować, zapoznać się i rozmawiać o szpitalu i trzeba pracować nad tym 
biznesplanem, który mamy. W biznesplanie są konkretne kwoty i wyliczenia i jest nad czym pracować. 
Temat szpitala porusza mieszkańców, zwolnienia w szpitalu były tematem programów telewizyjnych. 
Radni wypowiadali się na temat szpitala, Pan Burmistrz również się wypowiadał.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz powiedział, że są osoby upoważnione przez 
Radę Miasta, które miały zajmować się tym tematem i na tym należy zakończyć tą dyskusję.

Radny Rafał Miszczak stwierdził, że mowa o tych 200 tys. zł w biznesplanie to jest bicie piany. 
Ten biznesplan nadaje się do śmietnika.
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Radny Michał Glicner stwierdził, że należy wysłać e-mail do starostwa i napisać, że ten ostry dyżur 
jest konieczny. Można było napisać do starostwa, że potrzeba więcej czasu na analizę biznesplanu. 
Można było spotkać się, porozmawiać i wypracować wspólne stanowisko.

Ad 21. Interpelacje, zapytania.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poinformował, że był w dniu 12 marca 
na szkoleniu, dotyczącym zmian w ustawie o samorządzie. Szkolenie było na bardzo wysokim 
poziomie, wszystko było przedstawione jasno i czytelnie. Przedstawione na szkoleniu zmiany 
wymagają wprowadzenia zmian w statucie. Te zmiany dotyczą nowej rady, ale z kolei obecna rada 
powinna przygotować już ten nowy statut, aby kolejna mogła na nim pracować. Jeśli ze strony urzędu
będzie wola to radni wyznaczą przedstawicieli, którzy pomogą w opracowaniu tego statutu. 

Radny Piotr Irla wspomniał o komentowaniu pracy Rady Miasta poprzez oświadczenia w prasie. 
Przytoczył fragment oświadczenia Burmistrza Misztala, w którym komentował zachowanie radnych
podczas sesji budżetowej. Pan radny zapytał, które zadania przygotowane całkowicie zostały przez 
radnych wyrzucone z budżetu i w związku z tym Pan Burmistrz nie mógł ich zrealizować. Pan radny 
wypunktował zadania z budżetu, które nie zostały wykonane. Były to:
- Opracowanie koncepcji drogi łączącej ul. Skierniewicką z ul. Mszczonowską – nie wykonano;
- Przebudowa ul. Wałowskiej -Pan Burmistrz proponował sam projekt a radni rozszerzyli zadanie 
o wykonanie drogi – nie wykonano nawet projektu;
- Odwodnienie ulic Reymonta i Południowej – nie wykonano;
- Remont ul. Polnej – propozycja radnych – nie wykonano nawet projektu;
- Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej – nie wykonano;
- Opracowanie dokumentacji remontu łazienek w szkole Podstawowej nr 1 – nie wykonano;
- Nabycie gruntów w zasoby komunalne -nie kupiono żadnych;
- Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne – nie wykupiono mieszkań przy Pl. Piłsudskiego 4;
- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy Pl. Piłsudskiego 4- nie wykonano;
- Zadania z budżetu obywatelskiego – nie wykonano;
- Budowa ulic na osiedlu Tatar – nie wykonano;
- Przebudowa targowiska miejskiego – nie wykonano;
W styczniu 2017 r. radni opozycyjni zaproponowali wprowadzenie do budżetu remonut uliyc Polnej 
i przebudowę ul. Wałowskiej oraz Program niskiej emisji. Aby można było zrealizować te zadania 
radni podjęli decyzję o zdjęciu z budżetu ul. Gąsiorowskiego i Lenartowicza i ograniczeniu środków 
na przebudowę ulic na osiedlu Tatar. 
Pan radny Irla przypomniał, że w latach 2015-2017 nie było praktycznie żadnych inwestycji. 
W samym 2017 r. nie wykonano inwestycji na łączną kwotę 4 mln 300 tys. zł (3 mln 600 tys. zł – nie 
wykonane, 700 tys. zł zostało przesunięte na zadania niewygasające).  Radny przytoczył informacje
na temat budżetu, które na komisjach przedstawił Burmistrz Misztal:
- rekordowy planowany deficyt – 9 mln
- rekordowa kwota na kredyty – 12 mln (w tym obligacje)
- rekordowa prognozowana kwota długu – 36 mln 
Przychody w budżecie zostały uzupełnione dywidendą ze spółki Aquarium w kwocie 2,3 mln zł. 
Zostały uszczuplone środki finansowe spółki, które można było przeznaczyć na inwestycje. 
W kosztach funkcjonowania spółki zostały ukryte również koszty miejskiej linii autobusowej 
(około 250 tys. zł) Ponadto spółka Aquarium udzieliła pożyczki dla RTBS w kwocie 1,5 mln zł 
(z terminem zwrotu do 30.04.2018 r.) Także ZEC udzielił takiej samej pożyczki dla RTBS.
Z czego RTBS odda spółkom sokoro jego zysk za rok 2017 wyniósł 70 tys. zł. Pan radny przedstawił 
zyski netto spółki Aquarium:
- w 2015 r. 4,5 mln zł
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- w 2016 r. 2,3, mln zł
- w 2017 r. 1,5 mln zł.
Dopłaty spółki Aquarium do pływalni:
- w 2015 r. 2,1 mln zł
- w 2016 r. 2,4 mln zł
- w 2017 r. 2,6 mln zł.
W 2016 r. obsługa ratownicza kosztowała 300 tys. zł, a w 2017 r. już prawie 700 tys. zł.
Pan radny Irla stwierdził, że Burmistrz Misztal przyjął zasadę –  „po mnie choćby potop”.
Pan radny poprosił, aby to co przygotował na piśmie zostało opublikowane w Rawskim Biuletynie.

Radny Leszek Jarosiński chciałby zobaczyć stan prac w parku miejskim. Pan radny poruszył 
również sprawę smogu. Wszyscy radni głosowali za tym programem niskiej emisji i nie trzeba 
ujmować innym radnym, że nie chcieli tego programu. Pan radny zgłosił poparty przez wszystkich 
radnych pomysł nasadzeń drzew, szczególnie drzew miododajnych, które oczyszczają powietrze. 
Pan radny zaproponował również utworzenie stref kibica na zbliżające się mistrzostwa świata w piłce
nożnej.
 
Radny Stanisław Kabziński powiedział, że zwrócił się do niego mieszkaniec z prośbą o remont 
drogi wojewódzkiej nr 726 (kierunek Opoczno). Dobrze byłoby chociaż do granicy powiatu tę drogę 
poszerzyć. Należy skierować odpowiednie pismo, że starostwa i gminy chcą, aby tę drogę poszerzyć 
bo jest tam niebezpiecznie. Przy udziale wszystkich samorządów z naszego powiatu na pewno się to 
uda. 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz poparł inicjatywę radnego Kabzińskiego.

Radny Andrzej Antosik nie zgodził się z radnym Jarosińskim odnośnie przegłosowania 
i wprowadzenia Planu niskiej emisji. To było na wniosek radnych opozycyjnych. Pan radny Antosik 
jako pierwszy podpisał się pod tym programem. Pan radny zapytał również czy burmistrzowie 
planują jakieś podwyżki w spółkach  miejskich. Pracownicy mało zarabiają i może dojść do sytuacji,
że inne firmy zaczną pracowników podkupywać.

Radny Leszek Jarosiński stwierdził, że nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale powinniśmy się 
dogadywać i wspólnie dojść do konsensusu. Jeśli chodzi o ul. Żmichowskiej to projekty były dawno 
przygotowane. Mieszkańcy długo czekali na budowę tej drogi. Jak były budowane ulice na osiedlu 
Jeżowska, następnie na osiedlu Tatar to mieszkańcy byli przychylni. Natomiast jak przyszło do 
budowy ul. Żmichowskiej to mieszkańcy napotkali na sprzeciw radnych.

Radny Michał Glicner  powiedział, że spotkała go przykra sytuacja, związana z rozpowiadaniem,
że podpisał jakąś listę. Dotarło to do jego mamy, która została narażona z tego powodu na 
niepotrzebne komentarze. Radny Glicner poprosił, żeby takie sytuacje się nie powtarzały.

Radny Rafał Miszczak zapytał o sprawę firmy Tiwwal. Kto reprezentował nasze miasto na rozprawie
i jaki był koszt tej obsługi prawnej. Ponadto Pan radny zapytał, czy musimy zapłacić te wszystkie 
zobowiązania firmy Tiwwal wobec podwykonawców.

Radca Marcin Młynarczyk odpowiedział, że na sprawie reprezentował nasze miasto Pan radca 
Mariusz Marusiński w ramach swoich obowiązków służbowych.

Radny Rafał Miszczak zapytał, czy miasto sprawdzało firmę Tiwwal, która przystąpiła do przetargu.
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Piątkiewicz wyjaśnił, że oferta firmy Tiwwal w przetargu była na kwotę około 21 mln zł. Kolejna 
firma miała ofertę na około 28 mln zł. Ofert w sumie było 17. Jedna z firm złożyła odwołanie na 
wyniki tego przetargu. Toczyła się sprawa przed krajową izbą odwoławczą, na której to potwierdziła 
się dobra kondycja finansowa firmy Tiwwal. W finale koszty tej inwestycji wzrosły do ok. 30 mln zł.
Projekt został zmieniony, dołożono kilka atrakcji basenowych( jacuzzi, zjeżdżalnia, rwąca rzeka itp.)
Zmienił się projekt lodowiska, które miało być otwarte, a ostatecznie zostało ogrodzone. W tamtym 
czasie firma Tiwwal kończyła różne inwestycje, które oglądaliśmy. Mniej więcej w połowie realizacji 
naszej inwestycji zaczęły docierać do nas informacje o kłopotach Tiwwala. W naszym mieście udało 
się porozumieć z podwykonawcami i  dokończyć inwestycję, natomiast niektóre inwestycje Tiwwala
do dziś nie zostały ukończone (aquapark w Słupsku).

Wiceburmistrz Marek Pastusiak odniósł się do słów radnego Irli. Stwierdził, że Pan radny nie ma 
racji i pomieszał zarówno kompetencje jak i informacje. Pobranie dywidendy wcale nie ograniczy 
inwestycji spółki. Miasto jako właściciel spółki ma prawo korzystać z jej środków finansowych. 
Jeśli chodzi o wsparcie spółki RTBS to lepiej jest szukać środków finansowych u siebie niż u 
zewnętrznych firm. Spółka RTBS nie otrzymała tej pomocy za darmo, ponieważ odda spółkom 
z takim zyskiem jaki by miały z lokat. Wzrost kosztów na ratowników został spowodowany 
zatrudnieniem pracowników na pełen etat (wcześniej byli na tzw. umowach śmieciowych). 
W ostatnim roku kadencji jest planowany najwyższy deficyt budżetowy (w tym deficycie są też 
planowane obligacje). Deficyt jest rekordowy ponieważ i planowane inwestycje są rekordowe. 
Jeśli chodzi o zadania inwestycyjne to radni wyrzucili budowę ul. Konopnickiej i Żmichowskiej.
Natomiast ze względów technicznych nie można było wykonać jednego zadania bez drugiego. 
Państwo radni zablokowali realizację tych inwestycji. Na dodatek teraz Pan radny Irla twierdzi, że to
przez opieszałość Burmistrza to zadanie nie zostało zrealizowane.
W temacie PONE to wniosek był opozycji. Państwo radni dostali 12.12.2016 r. projekt Burmistrza 
pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Rawa Mazowiecka”, aby się zapoznać i wnieść 
odpowiednie uwagi. W tym planie była zapisana kwota 1,5 mln zł.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zauważył, że wszyscy mają świadomość,
że takie programy są bardzo potrzebne dla miasta. Nie można tu umniejszać niczyjej roli ani działań.

Radny Piotr Irla odpowiedział, że z litości dla Wiceburmistrza nie skomentuje jego słów.

Radny Michał Glicner zauważył, że Pan Wiceburmistrz oskarżył radnego Irlę o kłamstwo,
a przecież Pan radny poprawił się w swojej wypowiedzi.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zapowiedział, że kolejna sesja będzie 
19 kwietnia 2018 r.

Wiceburmistrz Marek Pastusiak powiedział, że właśnie to wspólne działanie w zakresie PONE 
doprowadziło do takiego pozytywnego efektu dla mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przypomniał, że inicjatywa była ze strony 
radnych, a wykonanie wspólne.

   Burmistrz Dariusz Misztal odpowiedział na zarzuty „wyborcze” Pana radnego Piotra Irli.
   Burmistrz tłumaczył dlaczego nie zostały zrealizowane inwestycje wskazane przez Pana radnego.
   Wyjaśnił sprawę zadłużenia spółek, sprawę deficytu i dochodów miasta. Planowane są duże    
   inwestycje w ramach rewitalizacji na 2019 r.  Gdyby odjąć te nakłady na rewitalizację to planowany  
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   deficyt będzie wynosił 6 mln zł. W 2014 r. planowany deficyt był na 9 mln zł a został wykonany
   na 8 mln zł. W 2015 r. był zaplanowany na 1 mln 300 tys. zł a został wykonany na 99 tys. zł.
   W 2016  r. był zaplanowany tylko na  1 mln 100 tys. zł a była nadwyżka budżetowa. W 2017 r. był    
   zaplanowany 5,5 mln zł a faktyczny był na 1 mln 700 tys. zł. W tym roku jest zaplanowany 
   na 8 mln zł. Zdecydowaliśmy wszyscy, że podejmujemy się rewitalizacji i dlatego musimy taki   
   deficyt zaplanować. 
   Spółka ZGO to jest spółka miasta i jeśli posiada ona na lokatach pieniądze to trzeba je  
   wykorzystywać. Spółka ma pieniądze na zaplanowane inwestycje, na wykup działek, na nową   
   kwaterę. W spółce są realizowane zadania i spółka ma na to pieniądze.
   Spółka RTBS była w trudnej sytuacji finansowej i trzeba było ją wspomóc. Spółka została  
   wyłączona z możliwości kredytowania. Dwie spółki wspomogły RTBS. Teraz spółka ta przynosi  
   zyski i dzięki temu będzie mogła wystąpić o kredyt i wówczas spłaci ZEC i Aquarium.
   Pan Burmistrz wyjaśnił również sprawę zatrudniania pracowników w ZGO Aquarium. 
   Wszyscy powinni być traktowani na równych zasadach. Dlatego musiały wzrosnąć koszty    
   utrzymania ratowników w Aquarium. 
   

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz obiecał, że wróci do tych tematów na 
kolejnej sesji.

Radny Michał Glicner złożył trzy wnioski:
- aby prezes RTBS Pan Leszek Trębski był obecny na kolejnej sesji,
- aby sesje odbywały się w porannych godzinach,
- aby w Biuletynie Rawskim było miejsce na artykuły radnych.
Ponadto Pan radny Glicner poprosił, aby prezes Misztal na kolejnej sesji wyjaśnił skąd są pieniądze 
na nową kwaterę.

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz wspomniał, żeby już zgodnie z planowanymi
zmianami w ustawie samorządowej składać wszystkie wnioski, zapytania i interpelacje w formie 
pisemnej.

Ad 22. Zakończenie obrad.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz złożył wszystkim życzenia 
z okazji Świąt Wielkanocnych i ogłosił zakończenie obrad XL Sesji Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
VII kadencji.

            Sesja trwała od godz. 905  do   1335.

            Sporządziła Karolina Papis.                      

Przewodniczący Rady Miasta 
      Zbigniew Sienkiewicz 
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