
P R O T O K O Ł
z obrad IV Sesji VIII kadencji  Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka w dniu 24 stycznia 2019 r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w Sali  konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło  
14 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  Burmistrz Miasta Piotr Irla, Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski, 
Sekretarz Miasta Jolanta Wróblewska, Skarbnik Miasta Jolanta Witczak, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji, oraz  przybyli mieszkańcy 
miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska stwierdziła, że w obradach bierze udział 14 radnych. 
Powitała  zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję.

 Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do 
 porządku obrad.
 
Burmistrz Piotr Irla zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad następujących 
tematów:
- zmiana statutu Miejskiej Rady Seniorów,
- plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady poddała kolejno wnioski pod głosowanie:

Wniosek Burmistrza Miasta  o  wprowadzanie do  porządku obrad punktu  - zmiana statutu Miejskiej 
Rady Seniorów, w głosowaniu  jawnym został przyjęty jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 
za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Wniosek Burmistrza Miasta  o  wprowadzanie do  porządku obrad punktu  - plan pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2019 rok, w głosowaniu  jawnym został przyjęty jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 
  za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Innych uwag ani propozycji nie było.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z obrad  III Sesji Rady Miasta.
4. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 r.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
    na  lata  2019-2022 i prognozy długu.
6. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
7. Nabycie w drodze darowizny lokalu mieszkalnego położonego w  budynku  przy ulicy 
    Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej.
8. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 
       do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej.
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   9.  Zmiana  statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  
  10. Zmiana uchwały nr III/8/18 w sprawie przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa 
        Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.
  11. Zasady korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych.
  12. Przyjęcie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2017”.
  13. Przyjęcie regulaminu dostarczana wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta 
        Rawa Mazowiecka.
  14. Ustanowienie przedstawicieli Miasta Rawa Mazowiecka w Samorządowym Stowarzyszeniu 
        Rozwoju Ziemii Rawskiej.
  15. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
  16. Zmiana Statutu Miejskiej Rady Seniorów.
  17. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
  18. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta na 2019 rok
  19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
  20. Wolne wnioski, sprawy różne.
  21. Zakończenie obrad.

Radny przyjęli proponowany  porządek obrad.

Ad 4. Przyjęcie protokołu  z obrad  III Sesji Rady Miasta.

Uwag do protokołu nie było.
Protokół został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Ad  4. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 r.

Burmistrz Miasta Piotr Irla zabierając głos powiedział:
W samorządzie obowiązuje zasada ciągłości władzy, w związku z tym obowiązują nas wcześniej 
zawarte umowy. Konstruując budżet na 2019 rok  należy brać  pod uwagę skonstruowany budżet
przez poprzedniego Burmistrza, analizując zyski i straty wynikające z kontynuacji lub resygnacji 
pewnych przedsięwzięć
Przedłożona autopoprawka zawiera  zmiany wynikające z  moich przemyśleń  oraz oczekiwań  
mieszkańców.
Zostały wprowadzone środki finansowe na:
-  zadania drogowe, tj. remont ulicy Polnej oraz ulicy Wałowskiej,
-  dokumentacja łącznika drogowego mającego za zadanie odciążyć z ruchu ciężkiego 
    ul. Mszczonowskiej i Białej,
-   budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Targowej,
-   budowa jazu piętrzącego wodę na zalewie – środki finansowe to ok. 1,2 mln.
-   zabezpieczone środki na rewitalizację – ok. 10 mln zł,
- pomoc dla Szpitala św. Ducha -  zabezpieczone środki na sprzęt medyczny w wys. 400 tys zł,
- rezygnacja z budowy za 4 mln. zł  treningowej bieżni lekkoatletycznej.

 Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
 Powiedziała m. in. 
Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2019 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie 
93 384 000  zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 80 439 587  zł  i dochody majątkowe 
w kwocie 12 944 413 zł.
Planowane wydatki budżetu w 2019 roku to kwota 102 299 800 zł, z tego wydatki bieżące
75 663 800 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 26 636 000 zł.
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W projekcie budżecie  na 2019 rok prognozuje  się deficyt w wysokości  8 915 800 zł, 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  12 415 800 zł, na które  składają się
planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i przychody z emisji papierów wartościowych.
Przychody  w wysokości 3 500 000 zł zostaną  przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek.
Projekt budżetu miasta na 2019 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 4 775 787 zł.
Dochody w 2019 roku wyższe od wykonania w 2018 roku o 9%, dochody  bieżące wyższe o 3%.
Wydatki budżetu Miasta wyższe od wykonania w 2018 roku o 17 mln zł tj, o 20% ,
Wydatki bieżące wyższe o 9 %.
 
 W Dyskusji głos zabierali:

 Radny Leszek Jarosiński przedstawił  wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do projektu 
uchwały budżetowej na 2019 rok dotyczył przesunięcia środków w wysokości 70 000 zł  
przeznaczonych w Dziale 600 - dotację celowa dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie doświetlenia
ulicy Targowej w Rawie Mazowieckiej - do Działu 921 – zwiększenie wydatków na ochronę i opiekę 
nad zabytkami Miasta w szczególności na obiekty sakralne.

Radny Stanisław Kabziński wyraził swoja negatywną  opinię w sprawie środków w wysokości 70 000
zł  przeznaczonych w Dziale 600 - dotację celowa dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie 
doświetlenia ulicy Targowej w Rawie Mazowieckiej.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   poddała wniosek 
 Radny Leszek Jarosiński przedstawił  wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, dotyczy przesunięcia środków w wysokości 70 000 zł  
przeznaczonych w Dziale 600 - dotację celowa dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie doświetlenia
ulicy Targowej w Rawie Mazowieckiej - do Działu 921 – zwiększenie wydatków na ochronę i opiekę 
nad zabytkami Miasta w szczególności na obiekty sakralne.
Wniosek w głosowaniu został odrzucony, Głosowała 14 radnych, za – 3, przeciw -11,
wstrzymujących – 0.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
                     Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  budżetu
                     na 2019 rok.

                      Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
                       budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 r.

Uwag do treści uchwały nie było.
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad   5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata  
2019-2022 i prognozy długu.
              
Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
 Powiedziała m. in. 
Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2019 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie
 93 384 000  zł,  w tym dochody bieżące w wysokości 80 439 587  zł  i dochody majątkowe w kwocie 
12 944 413 zł.
Planowane wydatki budżetu w 2019 roku to kwota 102 299 800 zł, z tego wydatki bieżące
75 663 800 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 26 636 000 zł.
W projekcie budżecie  na 2019 rok prognozuje  się deficyt w wysokości  8 915 800 zł, 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  12 415 800 zł, na które  składają się
planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i przychody z emisji papierów wartościowych.
Przychody  w wysokości 3 500 000 zł zostaną  przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek.
Projekt budżetu miasta na 2019 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 4 775 787 zł.
W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po 2019 roku przyjęto, w 
porównaniu z  rokiem poprzednim, dynamikę dochodów  bieżących budżetu    na poziomie 105 % w 
stosunku do roku poprzedniego (dla 2020 r.), dynamikę 104 % dla roku  1921, a w latach następnych 
przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 103 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego. 
Przyjęto wzrost prognozowanych dochodów z  udziałów Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z 
podatków PIT i CIT, wzrost dochodów z subwencji oświatowej z budżetu państwa, wzrost dochodów 
z tytułu dotacji celowych z  budżetu państwa oraz niewielki wzrost dochodów z podatku od 
nieruchomości.
Prognozowane własne dochody majątkowe od roku 2020  są  to dochody planowane do uzyskania 
ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 700 000 zł.
W latach 2019 – 2021  wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na  dofinansowanie 
realizowanych inwestycji z tytułu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej
(Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, wdrożenie projektu Rawski eUrząd), dofinansowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ( budowa kolejnego budynku socjalnego) oraz 
dofinansowanie do przebudowy targowiska miejskiego, zgodnie z podpisanymi umowami. 

 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie   
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata  2019-2022 i prognozy 
długu.

Innych opinii nie było.
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                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata  2019-2022 i prognozy 
długu.
              
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 Ad  6. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
 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 2019 rok jest zaplanowana dotacja na cele określone powyżej w kwocie 
łącznej 780 000 zł, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tej placówki w br.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie    
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 7. Nabycie w drodze darowizny lokalu mieszkalnego położonego w  budynku  przy ulicy 
Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej.

               
Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.. 
 Powiedziała m. in. 
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny lokalu 
mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Reymonta 11 wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi oraz z przynależnym do tego lokalu prawem własności nieruchomości gruntowej.
Wnioskiem z dnia 23 października 2017 r. właścicielka lokalu mieszkalnego nr 1 wystąpiła 
z propozycją bezpłatnego przekazania na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka tego lokalu.
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Pismem z dnia 28 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta wyraził zainteresowanie przedstawioną 
propozycją. Miasto Rawa Mazowiecka planuje nabyć przedmiotowy lokal na cel mieszkaniowy. 
Stosownie do dyspozycji § 6 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego Nr 306, poz. 2569) - zgoda organu stanowiącego Gminy Miasta Rawa Mazowiecka 
jest wymagana w razie nabycia lub zbycia nieruchomości w drodze darowizny, niezależnie od jej
wartości.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  nabycia w drodze 
darowizny lokalu mieszkalnego położonego w  budynku  przy ulicy Reymonta 11 w Rawie 
Mazowieckiej.
Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 nabycia w drodze darowizny lokalu mieszkalnego położonego w  budynku  przy ulicy Reymonta
11 w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad  8. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

         
Temat referowała Agnieszka Zimecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                     w Rawie Mazowieckiej. 
Powiedziała m.in.
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek 
energetyczny wypłacają gminy i  otrzymują na ten cel dotacje celowe z budżetu państwa. 
Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej w rozumieniu art.3
pkt 13c ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. Są to osoby, którym przyznano dodatek 
mieszkaniowy na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  
będące stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z 
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkujące w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
Stosownie do art.5d ustawy Prawo energetyczne - dodatek energetyczny przyznaje wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii 
elektrycznej. Do chwili obecnej postępowania w sprawie dodatków energetycznych są 
prowadzone w Urzędzie Miasta w Rawie Mazowieckiej i decyzje w przedmiotowych sprawach 
wydaje Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 
Przedłożony projekt uchwały obejmuje upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rawie Mazowieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej dotyczących prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w 
zakresie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego, dla odbiorców wrażliwych 
energii elektrycznej, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
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 Podstawę prawna upoważnienia stanowi art.39 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym, który stanowi, iż do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki 
pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. Wśród 
podmiotów wymienionych w art.9 ust.1 ustawy  o samorządzie gminnym są jednostki 
organizacyjne gminy. 
Skutkiem podjęcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały o treści zgodnej z przedłożonym  
projektem będzie przeniesienie spraw związanych z dochodzeniem uprawnień do dodatku 
energetycznego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej i ich prowadzenia
, jak również wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie przez Dyrektora tej jednostki
 W połączeniu z upoważnieniem  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych , 
którego to upoważnienia Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka zamierza udzielić od dnia 
01.04.2019r.  kwestia zarówno dodatków energetycznych jak i dodatków mieszkaniowych załatwiana 
byłaby przez jednostkę organizacyjną Miasta Rawa Mazowiecka – Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  Biorąc pod uwagę fakt , iż w jednostce tej skupione są wszystkie 
sprawy z zakresu szeroko rozumianej pomocy socjalnej, przekazanie Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka 
upoważnienia do załatwiania spraw związanych z przyznawaniem dodatków energetycznych 
spowoduje, iż w jednym miejscu mieszkańcy Rawy Mazowieckiej będą mogli załatwić wszystkie 
sprawy związane z szeroko rozumiana pomocą o charakterze socjalnym. 

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur – Przewodnicząca Komisji. 
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  upoważnienia 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej do załatwienia 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

                      Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej  do
załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad  9.  Zmiana  statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  
 
Temat referowała Agnieszka Zimecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                     w Rawie Mazowieckiej. 
Powiedziała m.in.

W związku z tym , iż od dnia 1 kwietnia 2019r.  załatwianie indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowań i wydawania decyzji 
administracyjnych w zakresie przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego, dla 
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz spraw z zakresu przyznawania dodatków 
mieszkaniowych będzie realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 
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a decyzje administracyjne w przedmiotowych sprawach wydawać będzie Dyrektor tej jednostki –
zachodzi konieczność zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 
Mazowieckiej poprzez odzwierciedlenie w jego treści zadań, które będą realizowane w Ośrodku. 
Powyższe stanowić będzie także informację dla osób ubiegających się o wymienione wyżej 
świadczenia,              w której jednostce organizacyjnej Miasta Rawa Mazowiecka mogą o nie 
wnioskować. 

 Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił  Krzysztof Chałupka -  
 przewodniczący Komisji.  
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany  statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  
 

                      Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 zmiany  statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad  10. Zmiana uchwały nr III/8/18 w sprawie przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa 
Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży  na lata 2019-2023.

Temat referowała Agnieszka Zimecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                     w Rawie Mazowieckiej. 

Powiedziała m.in.

W dniu 6 grudnia 2018 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia 
Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 
2019 – 2023.  W uchwale Rady Miasta został wprowadzony zapis, iż uchwała wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
W stosunku do tej uchwały Wojewoda Łódzki wszczął postępowanie w celu kontroli jej legalności. 
W ocenie Wojewody Łódzkiego zapisu takiego nie może zawierać przedmiotowa uchwała, 
ponieważ nie jest aktem prawa miejscowego w  rozumieniu art 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym. Nie będąc zaś aktem prawa miejscowego uchwała taka nie podlega 
ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, a tym samym nie może wejść w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia.
Wprowadzając do uchwały kwestionowany przez Wojewodę Łódzkiego zapis Rada Miasta
Rawa Mazowiecka kierowała się stanowiskiem Wojewody Łódzkiego zawartym w  zawiadomieniu  
o wszczęciu postępowania w celu kontroli legalności uchwały nr XXXV/254/14 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 5 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Miasta Rawa 
Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020. Powołana uchwała w 
pierwotnym brzmieniu zawierała zapis, iż wchodzi w życie z dniem podjęcia. W stosunku do tej 
uchwały Wojewoda Łódzki wszczął  wówczas postępowanie w celu kontroli jej legalności. 
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W ocenie tego organu podjęta uchwała stanowiła akt prawa miejscowego, który powinien być 
ogłoszony w dzienniku urzędowym, a jej wejście w życie mogło nastąpić najwcześniej po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. Rada Miasta Rawa Mazowiecka dokonała wówczas stosownej zmiany 
przyjętej uprzednio uchwały, co pozwoliło opublikować uchwałę w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.
Podkreślić należy, że obie uchwały tj. program osłonowy na lata 2014-2020 jak i program 
osłonowy na lata 2019-2023, dotyczą tej same materii, a różnice w treści programów osłonowych
są nieznaczne, nie mające wpływu na konieczność postrzegania jednego programu jako prawo 
miejscowe a drugiego nie. 
Już po podjęciu przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały z dnia 06.1.22018r. do Urzędu 
Miasta w Rawie Mazowieckiej wpłynęło w dniu 19.12.2018r. pismo z Łódzkiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi, iż programy osłonowe uchwalane na podstawie art.17 ust.2 pkt 4 
ustawy o pomocy społecznej nie są aktami prawa miejscowego.

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur – Przewodnicząca Komisji.
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
 nr III/8/18 w sprawie przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie  
 zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży  na lata 2019-2023.

                      Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 zmiany uchwały nr III/8/18 w sprawie przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w 
zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży  na lata 2019-2023.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 11. Zasady korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych.

Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedział m. in. 
Zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
Rada Miasta Rawa Mazowiecka ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Słupy i tablice ogłoszeniowe stanowiące własność Miasta Rawa 
Mazowiecka przeznaczone są dla mieszkańców Rawa Mazowieckiej celem umieszczania na nich
ogłoszeń. W celu unormowania zasad korzystania ze słupów oraz tablic stanowiących własność 
miasta Rawa Mazowiecka podjęcie uchwały jest zasadne. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z 
gminnych słupów ogłoszeniowych.

Innych opinii nie było.
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                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 zasad korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 12. Przyjęcie „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata  2016-2017”.

Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedział m. in. 
Przedmiotowy raport stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 
Artykuł ten wskazuje, że z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu 
i gminy sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia się radzie powiatu lub radzie gminy. 
Raport przedstawia ocenę efektów z realizacji zadań wynikających z obecnie obowiązującego 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 z 
perspektywą na lata 2018-2021 dla lat za które jest sporządzany. Obejmuje omówienie zmian w 
zakresie wyznaczonych celów i wyjaśnienia powodów zaniechania działań, określając w jakim 
stopniu udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w Programie Ochrony Środowiska. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Raportu
z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata  2016-2017”.

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska na lata  2016-2017”.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad  13. Przyjęcie regulaminu dostarczana wody i odprowadzenia ścieków na terenie  
Miasta Rawa Mazowiecka.
               
Temat referował Prezes Rawskie Wodociągi i Kanalizacja  Sebastian Gromek.
Powiedział m.in.
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152): „Rada gminy, na podstawie 
projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu...”. 
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W dniu 7 czerwca 2018 r. Rawskie  Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o. o  przekazało Radzie Miasta  
projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka”. W dniu 27 lipca 2018 r. RAWiK Sp. z o.o. złożył uzupełnienie do projektu regulaminu.
Projekt został poddany analizie i przekazany przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka Uchwałą Nr 
XLIV/315/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w postanowieniu wydanym w dniu 13 listopada 2018 r. wyraził negatywną 
opinię dla projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka  i wskazał następujące uwagi:
-brak dookreślenia minimalnego poziomu świadczonych usług;
-brak dookreślenia warunków technicznych określających możliwości dostępu do usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych;
-rozdział VIII Regulaminu należy uzupełnić w zgodności z art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Powyższe uwagi zostały uwzględnione  w nowo przedstawionym projekcie regulaminu tj.:
w rozdziale II  §2 została określona minimalna ilość dostarczanej wody do odbiorcy i jej minimalne 
ciśnienie, natomiast  w §3 określono minimalną ilość odprowadzanych ścieków od odbiorcy,
w rozdziale VI §20 został dopisany punkt dotyczący warunków technicznych wydawanych przez
przedsiębiorstwo na podstawie złożonego wniosku (określono sposób podłączenia i parametry 
techniczne przyłączy), rozdział VIII i IX został uzupełniony o kwestię odcięcia wody i 
zamknięcia przyłącza wodociągowego i  kanalizacyjnego, ponadto zostało dookreślony sposób 
poinformowania odbiorcy o planowanych lub nieplanowanych przerwach w dostawie usług i o 
sposobie załatwiania reklamacji.
Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, Rada Miasta nie ma obowiązku przekazania organowi regulacyjnemu poprawionego 
projektu regulaminu, celem ponownego zaopiniowania. Zgodnie z przywołanym przepisem, po 
uchwaleniu ostatecznego tekstu regulaminu, rada gminy przekazuje wojewodzie uchwałę w sprawie 
regulaminu wraz z opinią organu (niezależnie, czy opinia jest pozytywna czy negatywna). 
Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rada gminy uchwala regulamin dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków. 
Przyjęcie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta 
Rawa Mazowiecka, przy jednoczesnym uchyleniu dotychczas obowiązującego, wynika ze 
zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
Zachodzi więc konieczność dostosowania zapisów Regulaminu do obowiązujących regulacji 
prawnych. 

 Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu 
dostarczana wody i odprowadzenia ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
 
Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 przyjęcia regulaminu dostarczana wody i odprowadzenia ścieków na terenie  Miasta
 Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 Ad 14. Ustanowienie przedstawicieli Miasta Rawa Mazowiecka w Samorządowym 
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemii Rawskiej.
          
Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta.
Powiedziała m.in.
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej posiada osobowość prawną i działa na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i Statutu Stowarzyszenia. 
Podstawowym celem Stowarzyszenia są działania mające na celu wspieranie idei samorządności,
ochrona interesów oraz współdziałanie na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego jednostek 
samorządowych z terenu ziemi rawskiej. 
Swoje cele Stowarzyszenie realizuje przede wszystkim poprzez reprezentowanie interesów 
swoich członków wobec centralnych i wojewódzkich organów państwowych i organów władzy 
samorządowej.  Stowarzyszenie inicjuje, wspiera i realizuje przedsięwzięcia społeczno-
gospodarcze, w dziedzinie nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, zdrowia i rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych. Do jego działań należy też rozwijanie kontaktów i współdziałanie z 
wojewodą i samorządem województwa łódzkiego oraz innymi stowarzyszeniami, inicjowanie i 
wspieranie współpracy z regionami w kraju i poza jego granicami.
Zgodnie ze Statutem Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej Stowarzyszenie 
zrzesza gminy i powiaty. Gminy i powiaty działają  w Stowarzyszeniu poprzez swoich 
przedstawicieli. Każda gmina i powiat ustanawia po dwóch przedstawicieli, wskazując jednocześnie 
uprawnionego       do głosowania na Zjeździe Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia. 
W związku z tym, że kadencja władz Stowarzyszenia pokrywa się  z kadencją rad gmin, w chwili
obecnej zachodzi konieczność powołania kolejnych przedstawicieli samorządów tworzących 
Stowarzyszenie. 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 Ustanowienie przedstawicieli Miasta Rawa Mazowiecka w Samorządowym Stowarzyszeniu 
 Rozwoju  Ziemii Rawskiej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 15. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
    
Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
 Powiedziała m. in. 
 Park Street Workout   zlokalizowany zostały  na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Rawie 
Mazowieckiej, który zapewni właściwą obsługę i bieżącą konserwację urządzeń.
Stąd  przekazuje się go  Ośrodkowi Sportu i Rekreacji,  powiększając  wartość jego  mienia 
komunalnego o nakłady inwestycyjne poniesione na zakup i montaż tych urządzeń. 
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Zestaw Street Workout składa się  z:
- drabinki poziomej,
- drabinki pionowej,
- 3 sztuk poręczy do słupów,
- ławeczki,
- drążka z uchwytem,
- rury pionowej,
- zestawu słupów i drążków,
całość o  wartości 47.843,20 zł.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie wyposażenia
w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
     
Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 wyposażenia w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
    
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 Ad 16. Zmiana Statutu Miejskiej Rady Seniorów.

Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta.
Powiedziała m.in.
Na mocy 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  ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym,  m. innymi 
poprzez wprowadzenie do jej treści przepisu art. 16 dotyczącego długości kadencji rad gmin. 
Obecnie kadencja ta trwa 5 lat.
Nadany Miejskiej Radzie Seniorów w Rawie Mazowieckiej uchwałą nr XXXVIII/296/14 Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 lipca 2014 roku  statut przewidywał kadencyjność tego 
gremium w wymiarze zbliżonym do dotychczasowej kadencyjności organu stanowiącego gminy 
wynoszącej 4 lata.
Z tych też względów zaszła konieczność  dokonania zmiany tego statutu poprzez dostosowanie 
kadencji Rady Seniorów w Rawie Mazowieckiej do kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka, 
wybranej w wyborach przeprowadzonych w listopadzie 2018 r..

Opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany Statutu Miejskiej Rady Seniorów.

Uwag do treści uchwały nie było.
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 17. Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Plan pracy Komisji rewizyjnej przedstawił Daniel Łaski – Przewodniczący Komisji.

   Zadania do realizacji w 2019 roku:
   I kwartał:
   1.  Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
    2. Dni Rawy – wydatki 2018 r.

II kwartał:
1. Inwestycja – Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego.
2. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2018.
3. Analiza opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.
4. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

 
III kwartał:
1. Remont Baszty i Krużganków Zamku Książąt Mazowieckich.
2.  Kontrola pracy komisji przetargowej.
3. Budżet Obywatelski 2018 – realizacja.

IV kwartał:
1. I Etap prac remontowych w Szkole podstawowej Nr 1.
2.  Straż Miejska – wydatki 2018 rok.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Opracowanie planu pracy na 2020 rok.

   Uwag do planu pracy nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 18. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta na 2019 rok

 Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła  plan pracy Rady na 2019 rok.  
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Lp. Temat Odpowiedzialny za 
przygotowanie materiału 

1. I kwartał
1. Sprawozdanie z wykonania uchwał 
    Rady Miasta

Sekretarz Miasta
 
Sekretarz Miasta
Komendant Straży 
Miejskiej

2. II kwartał
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za    
   rok 2018.
2.Opinia  Komisji Rewizyjnej dotycząca  
   sprawozdania z wykonania budżetu za 
   rok 2018 r.
3.Udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
    Miasta
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał 
   Rady Miasta

 5.Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok. 
 6. Opieka zdrowotna w mieście.

Skarbnik Miasta

Komisja Rewizyjna

Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta

Sekretarz Miasta
 

3. III kwartał
  1.Informacja o wykonaniu budżetu miasta 
     za I półrocze 2019r.
  2.Zmiana w budżecie miasta na 2019 r.
 3.Informacja o przygotowaniach do      
    nowego roku szkolnego.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał.
5. Informacja o działaniach w sprawie
   poprawy jakości powietrza w mieście.

Skarbnik Miasta
 

Wydział Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i 
Sportu

Sekretarz Miasta
 

7 IV kwartał  
  1.Zmiany w budżecie miasta na 2019 r.
 4.Sprawozdanie z realizacji  planu pracy  
   Rady Miasta  i Komisji Rady za 2020 r. 

 

Skarbnik Miasta

Uwag do planu pracy nie było.
Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację.

Plan Pracy Komisji Oświaty na 2019 rok  przedstawiła  Celina Szczur – Przewodnicząca Komisji.
   1.Omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie 

          działania Komisji ( na bieżąco). 
2.Rozpatrywania spraw wpływających do Komisji, projektów uchwał 
          wynikających z przedmiotu działania Komisji.

   3. Organizacja ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Miejskim Domu Kultury –  
       I kwartał.
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4. Funkcjonowanie grup sportowych – RKS MAZOVIA  - 
    II kwartał
5. Organizacja i funkcjonowanie Muzeum Ziemii Rawskiej po zakończonych inwestycjach –
    III kwartał.
6. Funkcjonowanie i organizacja  Przedszkola Nr 1.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2019 oraz opracowanie planu pracy na rok 2019 –    
    grudzień.

  Uwag do planu pracy nie było.
  Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację.

  Plan pracy  Komisji Prawa i Porządku Publicznego na 2019 rok  przedstawił  Krzysztof Chałupka - 
   przewodniczący Komisji.  
   1.Omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie 

   działania Komisji ( na bieżąco) 
   2. Rozpatrywania spraw wpływających do Komisji projektów uchwał  wynikających z    
      przedmiotu działania Komisji.
   3. Informacja o działalności Straży Miejskiej za rok 2018 -plan pracy  i zamierzenia na rok 2019 
      –  I kwartał.
      Analiza usytuowanych przejść dla pieszych w mieście -  I kwartał. 
   4. Funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w mieście  - 

    II kwartał.
5. Informacja na temat rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem typu : alkohol,   
     narkotyki – III kwartał.
6. Bezpieczeństwo w mieście : IV kwartał 
    - organizacja ruchu
    - działalność OSP 
 7. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2019 oraz opracowanie planu pracy na rok 2019 – 
     grudzień.

       Uwag do planu pracy nie było.
       Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację.

     Plan pracy Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
 
       1.Omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie 
          działania Komisji ( na bieżąco) 
       2. Rozpatrywania spraw wpływających do Komisji projektów uchwał 
           wynikających z przedmiotu działania Komisji.
       3. Zapoznanie się z realizacją planowanych w 2019 roku zadań w spółkach miasta-  
           - Zakład Gospodarki Odpadami – Pukanin   - I kwartał 
           - RAWiK – Oczyszczalnia Ścieków – I kwartał        
        4.  Zapoznanie się z realizacją planowanych w 2019 roku zadań w spółkach miasta-  
          - ZEC – II  kwartał,
          - RTBS – lokale socjalne.
        5. Zapoznanie się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
            przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. –  III kwartał.
        6. Gospodarka gruntami. IV kwartał.
        7. Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2019 oraz opracowanie planu pracy 
             na rok 2019 – grudzień.

16



           Uwag do planu pracy nie było.
            Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację.

      Ad 19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

                           Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
                           Sprawozdanie zawierało okres od 6 grudnia 2018 roku do 23 stycznia 2019r.
                          W każda środę Burmistrz przyjmuje interesantów – 63 interesantów.
                          Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:
                           - przydział mieszkań socjalnych,
                           - trudne warunki lokalowe,
                           - współpraca miasta w organizacji imprez.
 
                          Ad 20. Wolne wnioski, sprawy różne.

                          Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła  treść pisma z klasztoru                       
                          O.O. Pasjonistów w sprawie dotacji na remont Zabytkowego Klasztoru.
                        

    W  tym punkcie Przewodnicząca  Rady Miasta  ogłosiła zakończenie obrady IV Sesji Rady    
    Miasta VIII kadencji.
    Sesja trwała od godz. 1400  do   1840.  
    Sporządziła: Alicja Lasota.

    

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska
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