
                                                
P R O T O K O Ł

z obrad VI  Sesji VIII kadencji  Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka w dniu 11 kwietnia 2019 r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w Sali  konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło  
14 radnych. 
 
Radni nieobecni usprawiedliwieni:
1. Tadeusz Boczek

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:
  - wniesienie wkładu pieniężnego dla Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej.

Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z wnioskami:
- o zmianę punktów w porządku obrad  pkt 14. „Sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu wspierania 
   rodziny oraz potrzeby związane z realizacją zadań”  przenieść jako pkt. 10, natomiast pkt. 10 -  
„Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2021” jako     
  pkt 14,
- uczczenie minutą  ciszy  9 rocznicę katastrofy smoleńskiej.
      
Przewodnicząca Rady poddała kolejno wnioski pod głosowanie:

Wniosek Burmistrza Miasta  o  wprowadzanie do  porządku obrad punktu  - wniesienie wkładu 
pieniężnego dla Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej.
w głosowaniu  jawnym został przyjęty jednogłośnie, głosowało 14 radnych. 
za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Wniosek radnego Leszka Jarosińskiego  o zmianę punktów w porządku obrad  pkt 14.
Sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu wspierania  rodziny oraz potrzeby związane z realizacją
zadań przenieść jako pkt. 10,  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.
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Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  z przyczyn technicznych ogłosiła 5 minut 
przerwy.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z obrad  V  Sesji Rady Miasta.
 4. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.. 
 5. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
 6. Przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 
     z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla 
     „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą
      na lata 2022-2025”.
 7. Określenie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu  kąpielowego
     w  2019 r. 
 8. Sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka.
 9. Nabycie nieruchomości  w drodze darowizny.

  10. Sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z  realizacją 
        zadań.
  11. Wniesienie wkładu pieniężnego dla Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej.
  12. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.
  13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2019-2022.
  14. Zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody pomników przyrody.
  15. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2021.
  16. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  za I kwartał  2019 r.
  17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
  18. Wolne wnioski, sprawy różne.

19. Zakończenie obrad.

Radny przyjęli proponowany  porządek obrad.

W tym punkcie Rada Miasta minutą ciszy uczciła 9 rocznicę katastrofy smoleńskiej.
   
Ad 4. Przyjęcie protokołu  z obrad  V Sesji Rady Miasta.

Uwag do protokołu nie było.
 
Ad 4. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta.
Przedstawiła życiorys  prof.dr hab. Mirosława Nagielskigo.
Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka wpłynął do Rady Miasta
od Stowarzyszenia  Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej.

Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił  Leszek Jarosinski -  
 wiceprzewodniczący Komisji.  
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie nadania tytułu    
 Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.
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                      Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.

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  5. Zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedziała m. in. 
W związku ze zmianą granic administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka wynikającą z rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r w sprawie  ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania
niektórym miejscowością statutu miasta droga zlokalizowana na  działce oznaczonej nr 781 w obrębie 7
jest przedłożeniem drogi gminnej ul. Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej. Aktualnie działka stanowi
własność Gminy Rawa Mazowiecka KW LD1R/00035457/0 .

Droga ta stanowi ciąg drogi gminnej o znaczeniu lokalnym i jest uzupełnieniem sieci dróg służących
miejscowym potrzebom. Zaliczenie tego odcinka drogi do kategorii drogi gminnej jest podstawą do 
pełnienia zarządu Burmistrza nad tym odcinkiem drogi.

 W związku z powyższym niezbędnym jest zaliczenie w/w ulicy do kategorii dróg gminnych. 

 Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił  Leszek Jarosiński -  
 wiceprzewodniczący Komisji.  
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do  
 kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

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. Przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 
2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko
 dla „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021  z   
 perspektywą na lata 2022-2025”.
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Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedziała m. in. 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na 
lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” został sporządzony
w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, która jest prowadzona na podstawie strategii 
rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska.

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu 
terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 
strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu 
zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska
i przyrody na szczeblu danej JST.

Program Ochrony Środowiska był wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta 
Rawa Mazowiecka oraz był dostępny na stronie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka pod adresem: 
www.rawamazowiecka.pl zgodnie z art. 39 ust. 1 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 2 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.

Zgodnie z art. 53 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, 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wystąpił z wnioskiem do Regionalnego  Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Łodzi oraz do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o 
uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-
2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Uwzględniając zakres i stopień szczegółowości prognozy ustalony przez ww. organy sporządzono 
Prognozę oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.

Po opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko, wystąpiono ponownie z wnioskiem do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Łódzkiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z Prognozą. 

Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 4 marca 2019 r, jak i 
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor pismem z dnia 5 marca 2019 r.,  poinformowali 
o pozytywnej opinii dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na 
lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
dla Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 
z perspektywą na lata 2022-2025.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą do 
roku 2025 uzyskał również pozytywną opinię od Zarządu Powiatu Rawskiego. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021  z perspektywą na lata 
2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu  Ochrony Środowiska 
dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021  z perspektywą na  lata 2022-2025”.
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Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021  z   
 perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu   
 Ochrony Środowiska  dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021  z perspektywą na  lata 
 2022-2025”.
 
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. Określenie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu  kąpielowego 
w   2019 r. 

Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedziała m. in. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej  w dniu 12 grudnia 2018r. wystąpił do Urzędu 
Miasta Rawa Mazowiecka z wnioskiem o wpisanie kąpieliska do wykazu kąpielisk w 2019r., 
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. Nie wpłynęły żadne uwagi.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił  Leszek Jarosiński -  
 wiceprzewodniczący Komisji.  
 Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie określenia wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu  kąpielowego w  2019 r. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie   określenia wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu  kąpielowego w   2019 r. 

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 określenia wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu  kąpielowego w  
 2019 r. 

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. 
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Ad 8. Sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.. 
 Powiedziała m. in. 
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, położonej w obrębie 2 miasta 
Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 258/1 o pow. 0,0592 ha.
Powyższa nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta, przeznaczona 
jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – oznaczona symbolem 2.139.P. 
Przedmiotowa sprzedaż przyczyni się do zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości zgodnie z 
planem. Zgodnie z § 6 pkt 1 uchwały Nr XXXVIII/303/09 z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka 
w przypadku zbywania nieruchomości miejskich, których wartość przekracza 50.000 zł wymagana
jest zgoda Rady Miasta, wyrażona w formie uchwały. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  sprzedaży  nieruchomości 
gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka. 
Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 sprzedaży  nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka.

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. Nabycie nieruchomości  w drodze darowizny.

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.. 
 Powiedziała m. in. 
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny od Gminy 
Rawa Mazowiecka prawa własności działek stanowiących drogi, oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi: 781 o pow. 0,37 ha oraz 790 o pow. 0,0458 ha, położonych w obrębie 7 miasta 
Rawa Mazowiecka, dla których Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1R/00035457/0.
W związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta i Gminy Rawa Mazowiecka dokonaną 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych 
gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta  z dniem 1 stycznia 2019 r 
m. in. działki nr: 781 i 790 znalazły się w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. 
Przedmiotowe działki stanowią drogi i stosownie do przepisów art. 2a ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych  drogi gminne stanowią własność tych samorządów, na terenie 
których są położone.
Burmistrz Miasta pismem z dnia 5 lutego 2019 r. zwrócił się do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
 z prośbą bezpłatne przekazanie prawa własności w/w działek na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka. 
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Rady Gminy Rawa Mazowiecka uchwałą Nr VII.40.19 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie 7 miasta Rawa Mazowiecka 
wyraziła zgodę na przedmiotowe przekazanie.
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 - 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 nieruchomości  
w drodze darowizny.
 
Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 nabycia nieruchomości  w drodze darowizny.

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. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  ogłosiła 15 minut przerwy.

 Ad  10. Sprawozdanie  z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z  
              realizacją  zadań.

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

Powiedziała m.in.
Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz
potrzeb związanych z realizacją zadań wynika z art. 179 ust 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z tym przepisem w terminie do dnia
31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.
Przez wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
należy  rozumieć  zespół  planowych  działań  mających  na  celu  przywrócenie  rodzinie  zdolności  do
wypełniania  tych  funkcji.  Rodzinie  przeżywającej  trudności  zapewnienie  wsparcia,  zgodnie  z  ww
ustawą polega w szczególności na: 
1) analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie; 
2) wzmocnieniu roli i funkcji rodziny; 
3) rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny; 
4) podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny; 
5) pomocy w integracji rodziny; 
6) przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny; 
7) dążeniu do reintegracji rodziny. 
Działania  te  prowadzone są  w formie  pracy  z  rodziną,  pomocy w opiece  i  wychowywaniu  dzieci
za zgodą i aktywnym udziałem rodziny, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia
zewnętrznego. 
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W ramach wsparcia w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze w 2018 
roku zrealizowano następujące zadania:
1) prowadzenie pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii          
i mediacji - poradnictwem objęto 36 rodzin;
2) zapewnienie pomocy rodzinie poprzez przydzielenie asystenta rodziny - asystent rodziny 
współpracował z 11 rodzinami;
3) zapewnienie środków na wsparcie materialne dla rodzin z dziećmi znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej - 98 rodzin (z dziećmi do 18 roku życia) objęto pomocą finansową MOPS.
W ramach celu - zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i finansowych 
koniecznych w budowaniu i utrzymaniu systemu wspierania rodziny w 2018 zrealizowano 
następujące zadania:
1) zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów współfinansowania pobytu dziecka w pieczy 
zastępczej - w  minionym roku koszt ten wyniósł 61.824 zł;
2) zabezpieczenie środków na zatrudnienie i szkolenie asystenta rodziny - w roku 2018 środki  
zostały zabezpieczone i wykorzystane. Ponadto w ramach rządowego programu "Asystent rodziny 
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny 
uzyskano dotację budżetu państwa  w wysokości 17.744 zł;
3) zwrot kosztów ustanowienia rodzin wspierających - w roku 2018 dla ustanowionych 4 rodzin 
wspierających dokonano zwrotu kosztów na łączną kwotę 16.491 zł;
4) wspieranie działalności podmiotów i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny,               
a w szczególności placówek wsparcia dziennego - wsparciem objęto 1 placówkę - Świetlicę 
środowiskową im.bł Edmunda Bojanowskiego, która w 2018r otrzymywała dofinansowanie            
z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag ani opinii nie było.

   Rada Miasta przez aklamację przyjęła przedłożone sprawozdanie.

  Ad 11. Wniesienie wkładu pieniężnego dla Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej.

Temat referował Piotr Irla Burmistrz Miasta .
Powiedział m.in.

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na wniesienie wkładu pieniężnego 
w wysokości 40 000 zł do Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja 
i Praca”. Wniesienie udziałów w kwocie jak wyżej umożliwi Spółdzielni utrzymać płynność 
finansową i uregulować wymagalne zobowiązania z tytułu odprawy pośmiertnej dla rodziny 
zmarłego pracownika i zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego oraz Regionalnego Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi. 

Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z pytaniem czy wniesienie wkładu pieniężnego  do Rawsko 
– Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”  wynosi po 50%  dla obydwu samorządów,
Miasta Rawa Mazowiecka i Białej Rawskiej.

Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla.
Wniesienie wkładu pieniężnego  do Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”
dotyczy obydwu samorządów w równych częściach po 50%. 
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Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  wniesienie 
wkładu pieniężnego w wysokości 40 000 zł do Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja
i Praca”.

Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
wniesienia wkładu pieniężnego  do Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja 
i Praca”.

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. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

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

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na sesji 
w dniu 11.04.2019 r.

Wnoszę do Wysokiej Rady o uwzględnienie w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok następującej zmiany w planie wydatków w załączniku nr 2:

1/ W dziale 758, rozdziale 75818 zmiana wysokości zwiększenia rezerwy ogólnej z kwoty 205 614
zł do kwoty 165 614 zł. 

2/ Wprowadzenie do załącznika wydatków działu 900, rozdziału 90095 z kwotą wydatków 
majątkowych w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem tych środków na wydatki na zakup i 
objęcie akcji i udziałów. Środki te będą przeznaczone na wniesienie wkładu pieniężnego do 
Rawsko- Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca „.

W załączniku nr 4 w dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40 000 
zł i dodaje się nowy tytuł w pozycji nr 2 w brzmieniu: Wniesienie wkładu pieniężnego do Rawsko 
- Bialskiej Spółdzielni Socjalnej "Nadzieja i Praca" zwiększenie o 40 000 zł, plan po zmianie to 
40 000 zł.

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

  Następnie Skarbnik Miasta przedstawiła  zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 r.

I/ zmiany w planie dochodów obejmują następujące pozycje:
1/ Dział 710 – wprowadza się do budżetu Miasta dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w 
kwocie 9 240 zł na realizację w br. projektu finansowanego z grantów unijnych na 
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przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych, w zakresie prowadzonych działań, przy 
zmianie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 
Projekt planowany na lata 2019-2020 finansowany w całości ze środków zewnętrznych.

2/ Dział 720 - wprowadza się do planu dochodów dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na 
realizację projektu w ramach programu „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” – są to środki z 
grantu UE, projekt finansowany w 100 % z środków zewnętrznych.

3/ Dział 756 – wprowadza się do planu dochodów wpływy z podatku leśnego kwocie 3 000 zł i 
wpływy z opłat egzekucyjnych w wysokości 1 000 zł.

4/ Dział 801 – wprowadza się do planu dochodów dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na 
realizację projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 „Szkoła twórczych pomysłów”, 
kwota wydatków w br. 751 111 zł, projekt będzie realizowany 
w latach 2019-2021.
Ponadto wprowadza się do planu dochody w kwocie 3 000 zł z tytułu dochodów różnych w 
miejskich placówkach oświatowych.

5/ Dział 851  – wprowadza się do planu dochodów kwotę 1 085 zł z tytułu zwrotu do budżetu 
niewydatkowanej  w części dotacji w 2018 r., przy realizacja zadania powierzonego  organizacji  
pozarządowej.

6/ Dział 855 – przenosi się kwotę 60 000 zł planowanych środków z § 2030 do § 2360 – kwota 
środków  planowanych do uzyskania z tytułu obsługi przez Miasto zadania z zakresu administracji 
rządowej tj. wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W § 0750 w kwocie 70 000 zł to planowane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń piętra 
budynku żłobka miejskiego.
W § 0970 w kwocie 11 000 zł to planowane dochody z tytułu zwrotu do budżetu zasiłków 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

7/ Dział 926 obejmuje zmiany dochodów:
- w § 2910 kwota 17 500 zł to zwrot dotacji z OSiR z tytułu rozliczenia roku 2018 r. zgodnie ze 
sprawozdaniem finansowym zakładu budżetowego.
- w § 6280 kwota 48 765 zł to korekta wysokości dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie na 
remont jazu piętrzącego zbiornika DOLNA, korekta wysokości dofinansowania do faktycznej 
kwoty wynikającej z podpisanej umowy z funduszem. Pierwotna kwota przyjęta na podstawie 
złożonego wniosku przed weryfikacją.

II/ Zmiany w planie wydatków obejmują:
1/ Dział 710, rozdział 71095 – planowane wydatki w kwocie 9 240 zł na realizację w br. projektu 
finansowanego z grantów unijnych na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w 
zakresie prowadzonych działań przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka. Umowa pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka, a Fundacją Kultury 
Przestrzeni, która to fundacja jest Grantodawcą projektu.  

2/ Dział 720, rozdział 72095  - wprowadza się do planu wydatków środki z  dofinansowania 
z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu „Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa” . Są to środki z grantu UE , a Grantodawcą jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. 
W naszym mieście będzie realizowany projekt „Rawianie w sieci” 
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– rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej. W ramach projektu zostaną 
przeprowadzone szkolenia warsztatowe skierowane do rodziców dotyczące zasad bezpiecznego 
korzystania z Internetu przez dzieci, osób planujących prowadzić działalność gospodarczą z 
wykorzystaniem zasobów sieciowych oraz dla pozostałych mieszkańców, którzy chcieliby 
dowiedzieć się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji.

3/Dział 758 – Różne rozliczenia - zwiększa się o kwotę 165 614 zł wysokość rezerwy ogólnej 
budżetu.

4/ Dział 801 – wprowadza się do planu wydatków środki z dofinansowania z budżetu Unii 
Europejskiej na realizację projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 „Szkoła twórczych 
pomysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

5/ Dział 855 – kwota 11 000 zł przeznaczona jest na zwrot do budżetu państwa nienależnie 
pobranych świadczeń z tytułu świadczenia 500+ i świadczeń alimentacyjny. 

6/ Dział 900 – kwota 40 000 zł przeznaczona na wniesienie udziałów do Rawsko- Bialskiej 
Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca”. 

7/ Dział 926 – kwota 48 765 zł dotyczy korekty planowanych wydatków na remont jazu 
piętrzącego DOLNA. W źródłach finansowania tego zadania  zmniejsza się o kwotę 48 765 zł 
wysokość dofinansowania z NFOŚiGW, a zwiększa się o tę samą kwotę wysokość środków 
własnych budżetu  na tym zadaniu.
Ponadto w załączniku nr 4 Planowane nakłady na realizacje inwestycji w 2019 r. w dziale 600, 
rozdziale 60016 w poz.3 rozszerza się zapis zadania z dotychczasowego „ Remont ulicy Polnej”  
na „Remont ulicy Polnej i ulicy Przemysłowej”. 
Nawierzchnia  jezdni  ulicy  Przemysłowej  charakteryzuje  się  znaczną  destrukcją.  Posiada  liczne
spękania siatkowe, poprzeczne  i podłużne. Miasto Rawa Mazowiecka planuje złożenie wniosku o
dofinansowanie  remontu  ul  Przemysłowej w  ramach  Funduszu  Dróg  Samorządowych  -  nabór
prowadzony przez Urząd Wojewódzki w Łodzi.  W związku z tym niezbędnym jest  wykonanie
dokumentacji projektowej obejmującej remont ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul.
Tomaszowską do stacji benzynowej. 

III. W projekcie niniejszej uchwały  zwiększa  się o kwotę 158 794  zł  przychody budżetu Miasta 
z tytułu wolnych środków z tytułu rozliczenia budżetu za lata poprzednie. 

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos podziękował Pani Romanie Sawickiej  Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 2 za pozyskanie środków unijnych w wysokości 1 miliona złotych,
Ponadto  zwrócił się z pytaniem jaki zakres obejmuje  inwestycja w ulicy Przemysłowej.

Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla.
Inwestycja obejmuje całą ulicę Przemysłową.

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

Innych opinii nie było.
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                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka 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 13. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2019-2022.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Mazowiecka na lata 2019-22.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2019 roku muszą być zgodne z danymi 
zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019 w zakresie wyniku 
budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta. 

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji , do planu przychodów  budżetu na 2019 rok 
wprowadza się  zwiększenie o 158 794 wysokość wolnych środków z rozliczenia budżetu za lata 
poprzednie. Wysokość wolnych środków z rozliczenia budżetu na koniec 2018 roku wynosi 
1 148 794 zł.
Aktualnie kwota przychodów ogółem budżetu Miasta  to 13 564 594  zł, a planowane rozchody z 
tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 500 000 zł.
Zmienia się wysokość planowanego deficytu budżetu Miasta, który aktualnie wynosi 10 064 594 zł.
Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się w wydatkach bieżących projekty wieloletnie, 
finansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w następujących tytułach:
1/ Wiedza Edukacja i Rozwój.„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia 
procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i 
planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” . Konsultacje społeczne 
dokumentu planistycznego.
2/ „Szkoła twórczych umysłów – rozwój  kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na 
rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.”
3/ Program ERASMUS+  Akcja 2 Partnerstwa współpracy szkół , projekt realizowany w Szkole 
Podstawowej Nr 2.

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

Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata  2019-2022.    
     
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.
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  Ad 14. Zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody pomników przyrody.

Temat referował Piotr Irla Burmistrz Miasta .
Powiedział m.in.

Aktem prawnym, regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614). Zgodnie z art. 45 ust 2 pkt 1
ww.  ustawy  prace  wykonywane  na  potrzeby  ochrony  przyrody  uzgadnia  się  z  organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody. Zgodnie z art. 44 ust. 1 cyt. Ustawy ustanowienie
pomnika  przyrody,  stanowiska  dokumentacyjnego,  użytku  ekologicznego  lub  zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy. Jednocześnie Rada Gminy
dokonuje  uzgodnienia  prac  wykonywanych  na  potrzeby  ochrony  przyrody  i  realizacji  celu
publicznego, bez względu na to na mocy jakiego aktu prawa miejscowego pomnik przyrody został
ustanowiony,  tzn.  czy  pomnik  przyrody  został  ustanowiony  rozporządzeniem  wojewody  czy
uchwałą rady gminy. 
Miasto  Rawa  Mazowiecka  w  ramach  projektu  „Rewitalizacja  Miasta  Rawa  Mazowiecka”  ma
zamiar  wykonać zadanie  pn.  „Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  Rynku Starego Miasta
oraz  obszaru  miejskiego”.  Przygotowana  na  podstawie  dokonanych  oględzin  dokumentacja
projektowa  dla  tego  zadania  w  branży  zieleń  przewiduje  wykonanie  prac  pielęgnacyjnych  i
konserwacyjnych w obrębie przedmiotowych pomników przyrody. Przeprowadzenie wskazanych
w uchwale  prac  ma  na  celu  jak  najdłuższe  zachowanie  przedmiotowych  pomników przyrody,
poprawę ogólnego stanu zdrowotnego drzew oraz zminimalizowanie zagrożenia powodowanego
przez drzewa, szczególnie podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Dodatkowo,  omawiane  dęby  szypułkowe  rosną  na  terenie  strefy  ścisłej  ochrony
konserwatorskiej Starego Miasta wpisanej do rejestru zabytków. Na terenie tym każde działanie
związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków. Podjęcie niniejszej uchwały jest jednym z warunków otrzymania takiego pozwolenia, o
które Miasto wystąpiło już z wnioskiem.

W związku z powyższym, z uwagi na potrzebę poprawy ogólnego stanu zdrowotnego ww.
drzew i ich zachowania na gruncie w formie niestwarzającej zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i
mienia, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
   Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  zakresu prac 
   wykonywanych  na potrzeby ochrony przyrody pomników przyrody.

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
    zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody pomników przyrody.

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. 
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   Ad  15. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2021.

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

Powiedziała m.in.
Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego 
programu wspierania rodziny. 
W związku z wygaśnięciem przyjętego Uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka nr XIV/105/2016 
z dnia 25.02.2016r. Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka  na lata 2016-2018,  
celem wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z art 176 pkt 1 ww ustawy zasadne jest 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata  2019 – 2021.
Celem  programu  jest  wspieranie  rodzin  z  terenu  miasta  Rawa  Mazowiecka,  przeżywających
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Wspomaganie funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze.
Zabezpieczenie  niezbędnych  zasobów  ludzkich,  organizacyjnych  i  finansowych  koniecznych
dla funkcjonowania lokalnego systemu wspierania rodziny.
Monitorowanie  lokalnej  sytuacji  rodzin  z  dziećmi,  w szczególności  rodzin  borykających  się  z
trudnościami opiekuńczo wychowawczymi.
Prowadzenie pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego.
Zapewnienie rodzinie wsparcia poprzez asystenta rodziny.
Zapewnienie  środków  finansowych  związanych  z  zatrudnieniem  specjalistów  świadczących
poradnictwo rodzinne.
Wspieranie  działalności  podmiotów  i  instytucji  działających  na  rzecz  dziecka  i  rodziny,
a w szczególności placówek wsparcia dziennego. 

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur - przewodnicząca Komisji.  
   Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu   
   Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2021.

W dyskusji głos zaberali:

   Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z pytaniem czy przedłożony program Wspierania Rodziny był 
    konsultowany z organizacjami lub innymi podmiotami.
 

Odpowiadała  Pan Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                     w Rawie Mazowieckiej. 

Przedłożony program został przygotowany zgodnie z wytycznymi jaki wydał Wojewoda Łódzki w 
2018 roku. Jest on w swojej treści zbieżny z poprzednimi projektami z lat ubiegłych.
W wytycznych Wojewody nie ma delegacji do stosowania konsultacji.

Pani Anna Przerwa – delegacja Rady Rodziny.
Zabierając głos pozytywnie oceniła, że jest program Wspierania Rodziny, lecz powinien  być 
oparty o diagnozę na szerszych danych, również rodzin nie objętych pomocą MOPS.
Zaproponowała aby jeszcze raz opracować program przy wsparciu instytucji np. Poradnia 
Wychowawczo Zawodowa., Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, czy Rada Rodziny.
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Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla.
   Przedłożony Program Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2021
   jest prawidłowo przygotowany, dziś jest za późno na uwagi ze strony Rady Rodziny której rolą 
   jest wspomaganie Burmistrza przy opracowywaniu programu.
   Obecna współpraca z Radą  Rodziny nie była zadawalająca dlatego też została rozwiązana.
   Obecnie wydałem zarządzenie o powołaniu nowej Rady Rodziny w zupełnie innym składzie.
   W skład  nowej rady będą wchodzić m.in. przewodniczący rady rodziców szkół podstawowych,
    przedszkoli  zarówno publicznych jak i niepublicznych.
    

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
     przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2021.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za 
– 10, przeciw – 0, wstrzymujących – 4.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

  Ad 16. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  za I kwartał  2019 r.

Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta.
Powiedziała m. in.
Rada Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 1 stycznia  2019 r. do dnia 30  marca  2019 r. 
podjęła 24 uchwały. Zrealizowanych zostało 11  uchwał, a w trakcie realizacji pozostaje 61 uchwał. 
Szczegółowy wykaz uchwał został Państwu radnym przedstawiony w materiałach na sesję.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 

  Ad 17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
                   
                    Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
                    Sprawozdanie zawierało okres od 28 lutego 2019 roku do 11 kwietnia 2019r.
                    W każda środę Burmistrz przyjmuje interesantów – 43 interesantów.

                    Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:
                     - przydział mieszkań socjalnych,
                     - trudne warunki lokalowe,
                     - współpraca miasta w organizacji imprez.

                     Udział w spotkaniach:
-  spotkanie w PCK,
-  spotkanie z Dyrektorami  Szkół Podstawowych,
-  spotkanie w sprawie 6-latków ( Sz.nr. 2),
-  spotkanie z prof. Rzepińskim,
-  spotkanie w sprawie 6-latków ( Sz.nr. 4),
-  spotkanie w sprawie Programu „Czyste powietrze”,
-  udział w XLII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich,
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-  spotkanie w Radiu Victoria,
- spotkanie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego w sprawie eventu, 
- spotkanie w sprawie 6-latków ( Sz. Nr.1),
- Spotkanie w sprawie Dni Rawy, 
- spotkanie z  dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
-  spotkanie w sprawie energii dla gmin
-  spotkanie zespółu zadaniowego ds. rewitalizacji
-  spotkanie wewnętrzne w sprawie kosztów rewitalizacji,
-  spotkanie z  Radą Seniorów,
 - spotkaniu sztabu kryzysowego związanego ze strajkiem,
-  spotkanie w sprawie komunikacji miejskiej,
-  Spotkania w sprawie Dni Rawy.

Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z pytaniem jaka jest obecna sytuacja w szkoła jeżeli chodzi
o zatrudnienie nauczycieli, czy są planowane  zwolnienia.

 Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla.
Przy współpracy Dyrektorów Szkól, Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta  oraz 
Prezes ZGO AQARIUM udało się tak  zagospodarować  etaty, ze obecnie nie ma zwolnień w 
kadrze nauczycieli.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4  Wiesława Rokicka podziękowała koleżankom Dyrektorkom
za współpracę w zakresie projektów organizacyjnych.

Dyrektor Katarzyna Urbańska zabierając głos przedstawiła w imieniu pozostałych koleżanek 
-dyrektorek sytuację wynagrodzeń dla nauczycieli i powodu strajku w szkołach.

  Ad  18. Wolne wnioski, sprawy różne.

Radna Małgorzata Rudniak zwróciła się z pytaniem na jakim  etapie jest inwestycja. na 
targowisku miejskim.

Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla.
Inwestycja ta jest na etapie projektowania dokumentacji. Poprzedni propozycja projektu była 
bardzo droga ok. 4 mln zł, natomiast proponowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
to 1 mln. Obecny proponowany projekt to inny zakres oraz tańszy.
Przewidywane rozpoczęcie  tej inwestycji to wrzesień – październiki. 

  Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z pytaniem kiedy będzie realizacja ścieżki rowerowej
  na Osiedle Zamkowa Wola.

Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla.
   Obecnie oczekujemy na pozwolenie wodno – prawne w zakresie budowy przejścia przez rzekę
   Rylkę. Poprzednia władza zaniechała tej czynności co nie pozwala na kontynuacje inwestycji.

  Radny Stanisław Kabziński zwróci się z pytaniem w sprawie drogi  726 w kierunku Opoczna,
  kiedy będzie kontynuowana nawierzchnia na tej drodze. Były wystąpienia mieszkańców do
  Starosty  Rawskiego o pilne naprawienie nawierzchni tej drogi.
 
 Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla.
 Będę rozmawiał ze Starostą w tej sprawie.
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Ad 19. Zakończenie obrad.

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła zakończenie
obrad VI Sesji Rady Miasta VIII kadencji.

Sesja trwała od godz. 1400  do   1900.
Sporządziła: Alicja Lasota.
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	Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 258/1 o pow. 0,0592 ha.

