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                                                P R O T O K O Ł 

                        z obrad I Sesji VIII kadencji  Rady Miasta  

                        Rawa Mazowiecka w dniu 21 listopada   2018 r. 
 

 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w Sali  widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestniczyło  13 radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli:  Burmistrz Dariusz Misztal, Sekretarz Miasta Jolanta Wróblewska, 
Skarbnik Miasta Jolanta Witczak, Starosta Rawski Józef Matysiak,  Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji, radni wszystkich kadencji 
oraz  przybyli mieszkańcy miasta. 
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie  gminnym obrady otworzył najstarszy  wiekiem  nowo 
wybrany radny Pan Stanisław Kabziński. 
Powitał zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
 
Wydał komendę o wprowadzenie Sztandaru Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Następnie Radni na stojąco wysłuchali  Hymnu Państwowego, który został odegrany przez 
Orkiestrę OSP Rawa Mazowiecka 
.   
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Marcin Młynarczyk  wręczył nowo 
wybranym radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. 
 
Na podstawie listy obecności  Pan Stanisław Kabziński  stwierdził prawomocność obrad. 
Obecnych  13 radnych. 
Nieobecny radny Tadeusz Boczek. 
 
Następnie przedstawił treść roty ślubowania. 
 

     „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję obowiązki  

        radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro  

        mojej gminy i jej  mieszkańców”  

„Tak mi dopomóż Bóg”. 

 
Radni wysłuchali treści  roty ślubowania  na stojąco.  
Po odczytaniu roty  wywoływani kolejno radni (według listy ułożonej alfabetycznie) 
powstając wypowiadali  słowo „ŚLUBUJĘ”, dodając słowa „TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”. 
 
Przewodniczący obrad przedstawił  porządek sesji przedłożony przez Komisarza Wyborczego 
w Skierniewicach. 
1. Otwarcie sesji. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych.                  
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.  
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.   
6. Zakończenie obrad. 
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 Radny Sławomir Stefaniak zgłosił wniosek do porządku aby  pkt. 5. Przejęcie przez    
 Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora przełożyć jako pkt. 4. 
oraz wprowadzić do porządku obrad pkt. w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka jako numer 5 porządku obrad.  
Następne punkty  otrzymałyby kolejne numery.  
Radny w głosowaniu jednogłośnie przyjęli wniosek o zmianie porządku obrad. 
Porządek obrad po zmianach. 
1. Otwarcie sesji. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych.                  
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.   
5. Wybór Wiceprzewodniczącego  Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  
6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.  
7. Zakończenie obrad. 
 
Ad 3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta 

 

Prowadzący obrady Pan Stanisław Kabziński zaproponował, aby w tym punkcie powołać 
Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia głosowana wyboru przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego rady. 
 
Zaproponował,  aby skład komisji był trzy osobowy.   
Następnie radni zgłaszali kandydatów do Komisji skrutacyjnej. 
 Zgłoszono następujących kandydatów: 
1. Sławomira Stefaniaka           -  wyraził zgodę na prace w komisji  
2. Włodzimierza Błędka           - wyraził zgodę na prace w komisji  
3. Tomasz Góraj                       - wyraził zgodę na prace w komisji  

 
Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli skład komisji. Głosowało 13 radnych. 
 
Komisja udała się na krótką naradę celem ukonstytuowania. 
Pan Tomasz poinformował,  że komisja ukonstytuowała się w następującym składzie: 

1. Tomasz Góraj              – przewodniczący 
2. Włodzimierz Błędek   – członek 
3. Sławomir Stefaniak     - członek 

 

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego 
Rady Miasta. 
Radny  Włodzimierz Błędek   zgłosił  kandydaturę  radnej Grażyny Dębskiej. 
  
Pani Grażyna Dębska wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
 Innych propozycji – kandydatów nie było. 
 
Komisja skrutacyjna przystąpiła  do głosowania. 
  
Radni otrzymali kartki do głosowania z jednym nazwiskiem: 

1. Grażyna Dębska 
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił  radnym   regulamin głosowania. 
 Regulamin w załączeniu protokołu. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
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Radni kolejno wywoływani wg listy obecności wrzucali swój głos do urny. 
Po głosowaniu Komisja przystąpiła do pracy w celu liczenia głosów. 
  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Tomasz Góraj przedstawił treść protokołu w sprawie 
wyboru Przewodniczącego Rady.                                                               
Komisja stwierdziła, że na funkcję Przewodniczącego  Rady Miasta  została wybrana radna, 
Grażyna Dębska,  za wyborem głosowało 13 radnych. 
  
Przewodniczący obrad  przedstawił treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego  Rady. 
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie . 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu protokołu. 
 
Pan Stanisław Kabziński  złożył gratulacje Pani Grażynie Dębskiej  życząc owocnych obrad.   
 
Pani Grażyna Dębska przyjęła  gratulacje od prowadzącego obrady i podziękowała  radnym za 
wybór.  
Dodała, że  będzie czyniła starania  aby  obrady w całej kadencji przebiegały sprawnie  
i przyczyniły się do rozwoju miasta. 
 

Ad 4. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.   

 

Prowadzący obrady Stanisław Kabziński  poprosił  o prowadzenie dalszych obrad Panią 
Grażynę Dębską   przekazując insygnia władzy.  
 
Przewodnicząca Rady  przedstawiła kolejny punkt obrad. 
 
 
 Ad 5. Wybór Wiceprzewodniczącego  Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  

 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta. 
Pan Tomasz Sobiecki zgłosił  kandydaturę  radnego Leszka Jarosińskiego. 
 
Radny Leszek Jarosiński wyraził zgodę na kandydowanie. 
 
 Pani Celina Szczur zgłosiła kandydaturę radnej Małgorzaty Rudniak. 
   
Radna Małgorzata Rudniak wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
Innych kandydatów nie zgłoszono. 
 
Komisja Skrutacyjna przystąpiła  do głosowania. 
Radni otrzymali kartki do głosowania z dwoma  nazwiskami: 

1. Leszek Jarosiński 
2. Małgorzata Rudniak. 

  
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnił radnym zasady - regulamin głosowania. 
Przystąpiono do głosowania. 
Radni kolejno wywoływani w/g list obecności wrzucali swój głos do urny. 
Po głosowaniu Komisja przystąpiła do pracy  w celu liczenia głosów. 
 
Po przerwie treść protokołu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady przestawił Pan  
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Tomasz Góraj – przewodniczący Komisji Skrutacyjnej. 
Wiceprzewodniczącym Rady została wybrana radna Małgorzata Rudniak, za wyborem 
głosowało 10 radnych. 
Radny Leszek Jarosiński otrzymał 3 głosy. 
 
Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska  przedstawiła treść uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego  Rady. 
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów, za- 10, przeciw -3, 
wstrzymujących - 0. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu protokołu. 
 
Pani Przewodnicząca Rady   złożyła gratulacje wybranej Wiceprzewodniczącej  Rady. 
 
Pani Małgorzata Rudniak  podziękowała radnym za wybór i za zaufanie. 
  
Ad 6. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta.  

 

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Pan Marcin Młynarczyk  wręczył nowo 
wybranemu Burmistrzowi  Piotrowi Irli zaświadczenia o wyborze. 
Burmistrz Miasta przed  przystąpieniem do wykonywania  funkcji złożył wobec Rady 
ślubowanie o treści: 
 „Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 

prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i 

pomyślności mieszkańców miasta”, 

„Tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska stwierdziła, że od tej chwili Pan Piotr Irla  jest 
Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Przewodnicząca Rady w imieniu własnym i radnych złożyła gratulacje Burmistrzowi Miasta z 
okazji objęcia funkcji Burmistrza Miasta oraz przekazała insygnia władzy. 
  
Po ślubowaniu Burmistrz Miasta Piotr Irla wygłosił swoje expose. 
 Powiedział m.in. 
 ”Jest to dla mnie niezmierny zaszczyt i jednocześnie wielkie wyzwanie oraz odpowiedzialność. 
Na początek chciałbym podziękować Państwu za zaufanie jakim mnie obdarzyliście i 
jednocześnie zapewnić, że zaangażuję się z całych sił w pracę dla dobra naszego miasta. 
Pragnę podziękować moim bliskim - rodzinie i przyjaciołom, za wyrozumiałość i wsparcie. 
Chcę podziękować także radnym, zarówno tym którym udało się uzyskać mandat jak i 
pozostałym, za ich zaangażowanie i pomoc. 
Wielkie podziękowanie kieruję także do moich kontrkandydatów - Anetty Małachowskiej i 
Zbigniewa Sienkiewicza za kampanię fair play. Taka postawa zachęca do aktywnej 
współpracy w przyszłości dla dobra Rawy.     
Dziękuję ustępującemu Burmistrzowi - Dariuszowi Misztalowi i jego otoczeniu za 
dotychczasową współpracę i mobilizowanie mnie do działania. 
 Przede mną 5 lat wytężonej pracy. Mam nadzieję, że swoimi czynami przekonam do 
siebie także tych, którzy na mnie nie głosowali.  
Jako osoba bezpartyjna chcę być burmistrzem dla wszystkich Rawian niezależnie od ich 
sympatii politycznych.  
 
Od dzisiaj zaczynam pracę jako Burmistrz Rawy Mazowieckiej.  
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Na swojego zastępcę powołam Artura Piotrowskiego. Wybrałem go, ponieważ jest 
człowiekiem pracowitym, posiadającym dużą wiedzę, odpowiednie umiejętności i 
wykształcenie do pełnienia tej funkcji. Jest on doświadczonym pracownikiem 
samorządowym, doskonale sprawdził się w Rawie pełniąc funkcję naczelnika wydziału 
gospodarki komunalnej, zarządzając RAWiK-iem, 
a ostatnio był dyrektorem technicznym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w 
Żyrardowie. 
Wspólnie z moim zastępcą, przy pomocy urzędu miasta oraz miejskich jednostek 
organizacyjnych zadbamy, aby realizowane były wszystkie cele stawiane samorządowi. 
Będziemy dążyć do pełnej realizacji naszego programu wyborczego. 
 
Dzisiaj przyjmuję urząd Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Na starcie chcę zapewnić Was, że 
dołożę wszelkich starań aby w Rawie żyło się lepiej i wygodniej. 
 
Na zakończenie jeszcze raz chcę podziękować ustępującemu burmistrzowi - Dariuszowi 
Misztalowi za czteroletnią pracę na rzecz rawskiej społeczności. Doceniam Jego wysiłek i 
zaangażowanie. 
Zapewniam, że będę kontynuował zadania zapoczątkowane w mijającej kadencji, w 
szczególności te istotne dla Rawian. 
Dziękuję bardzo.”  
 
Expose w załączeniu protokołu. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska wydała komendę o wyprowadzenie 
Sztandaru Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Burmistrz Miasta Piotr Irla przyjął gratulacje od radnych, zaproszonych gości,  dyrektorów 
jednostek organizacyjnych miasta, mieszkańców miasta. 
 
W  tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  ogłosiła zakończenie obrad  
I  Sesji Rady Miasta VIII kadencji. 
Sesja trwała od godz. 1400  do   1630.   
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
Grażyna Dębska 


