
 P R O T O K O Ł 
z obrad  VIII  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta
Rawa Mazowiecka  w dniu 19 czerwca  2019r.

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

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla , Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski, Sekretarz
Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście.
 
Obrady VIII  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję.
 
Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych. 
 
Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.

 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
 2.  Przyjęcie  porządku obrad. 
 3.  Przyjęcie protokołu  z obrad VII Sesji Rady Miasta.
 4.  Debata nad raportem o stanie  Miasta Rawa Mazowiecka.
 5.  Udzielenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.
 6.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem
      z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2018 rok.
 7.  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
 8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.
 9.  Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

  10.  Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie  miasta 
         Rawa Mazowiecka.
11. Przyjęcie planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
       miasto Rawa Mazowiecka  oraz określenia granic obwodów  publicznych szkół  podstawowych  
       od 1 września 2019 r.
12. Zmiana uchwały nr XLV/321/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 roku 
      w sprawie  określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania  przedszkolnego uczniów 
      objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  w roku  kalendarzowym, 
      w którym kończą 6 lat  w przedszkolach publicznych i oddziałach  przedszkolnych w szkołach 
      podstawowych prowadzonych  przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz warunków zwolnienia
      z tej opłaty.
13. Zmiana uchwały nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r.
      w sprawie  regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania  dodatków: 
      za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za  warunki pracy, szczegółowy  sposób 
      obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
      wysokość i warunki wypłacania nagród  i innych składników wynagradzania  wynikających ze 
      stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
      prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.
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14. Zmiana uchwały nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w     
      sprawie w dokonania wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie  odpadami                
      komunalnymi od właścicieli  nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy oraz ustalenia 
      stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
15. Nieuwzględnienie wniosku dotyczącego nadania drodze  rowerowej biegnącej wokół          
      rawskiego zalewu imienia  Józefa Kosackiego.
16.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami 
       pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia  
       2003r.  o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie za rok 2018.                                      
17.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
18.  Interpelacje, zapytania.
19.  Zakończenie obrad.

 Zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad.
 Uwag nie było.

Ad 3.  Przyjęcie protokołu  z obrad VII Sesji Rady Miasta.

 Uwag do protokołu nie było.
 
Ad 4. Debata nad raportem o stanie  Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  poinformowała, że radni otrzymali Raport o 
Stanie Miasta Rawa Mazowiecka w wymaganym ustawą terminie tj. do 31 maja br. 
Burmistrz Miasta na  VII sesji Rady Miasta  w dniu 16 maja 2019 przedstawił informację o 
przedłożonym raporcie. Na dzisiejszym posiedzeniu jest przewidziana debata w tej sprawie.

Następnie głos zabrał i przedstawił  informację Piotr Irla Burmistrz Miasta.
Wypełniając dyspozycję art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam dziś Państwu 
przygotowany po raz pierwszy raport o stanie miasta Rawa Mazowiecka. 
Jak zapewne Państwo pamiętacie -funkcję Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka pełnię  od 
21 listopada 2018 r.. W związku z tym raport prawie w całości będzie dotyczył działalności mojego 
poprzednika, ale to w stosunku do mnie jako organu wykonawczego będziecie Państwo podejmować 
uchwałę o udzieleniu wotum zaufania. Zarówno dla mnie jak i dla Państwa jest to sytuacja wyjątkowa. 
Zastanawiałem się jak w obecnych okolicznościach ma wyglądać raport o stanie naszego miasta. 
Po namyśle doszedłem do wniosku, że przygotuję Państwu dokument, który będzie spełniał wymogi 
ustawowe ale jednocześnie będzie ukierunkowany na dalsze moje działania i będzie stanowił 
pewnego rodzaju podstawę pod kolejne przygotowywane w następnych latach opracowania. 
Spośród wielu możliwych form przedstawienia raportu o stanie miasta przyjąłem tę najbardziej 
prostą, która  zawierać będzie najważniejsze informacje zawarte w formie wyliczeń czy 
udokumentowanych faktów.
Nie będzie to dokument opisowy, oparty na szczegółowej analizie poszczególnych zagadnień. 
Zrezygnowałem z takiego ujęcia tematu ponieważ raport byłby kilkusetstronicowym opracowaniem, 
czasochłonnym nie tylko w przygotowaniu ale przede wszystkim trudnym do przeanalizowania przez 
odbiorców. Dokument ten nie będzie zawierał moich osobistych ocen czy komentarzy. Zaakcentuję 
jedynie te elementy, które moim zdaniem są najważniejsze dla naszego miasta i jego mieszkańców i 
które  będą przeze mnie realizowane. 
Jak wspomniałem na wstępie, raport ten jest przygotowany i oddany w Państwa ręce po raz 
pierwszy. Mam świadomość, że nie jest on dokumentem doskonałym i spełniającym oczekiwania 
wszystkich z Państwa. 
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Wszelkie uwagi zgłoszone co do treści w nim zawartych będą dla mnie cennymi wskazówkami, 
które z pewnością wykorzystam w mojej codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności i przy 
opracowywaniu raportów w kolejnych latach.
Na zakończenie przedstawionego raportu chcę Państwu w ramach podsumowania wskazać na 
najważniejsze moim zdaniem działania, które chciałbym realizować w kolejnych latach mojej kadencji. 
Widzę wiele potrzeb i wiele zadań do realizacji. 
W pierwszej kolejności chciałbym poprawić estetykę i funkcjonalność naszego miasta. 
Zadanie to ściśle wiąże się z rewitalizacją miasta. Kontynuacja zadań związanych z rewitalizacją 
miasta to obecnie najkosztowniejsze i najbardziej wymagające zadanie. 
Bardzo ważnym i trudnym problemem jest problem mieszkaniowy. W mieście  nadal brakuje mieszkań. 
Istotne dla nas wszystkich są również działania związane z ochroną naszego zdrowia i środowiska. 
Ochrona środowiska to nie tylko potrzeba, ale przede wszystkim konieczność. Świadomość o 
destrukcyjnym wpływie człowieka na środowisko przesądziła o ważności edukacji ekologicznej i 
pilnej potrzebie wdrożenia odpowiednich działań na rzecz ochrony przyrody. 
Rawa Mazowiecka należy do czołówki miast o bardzo wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza,
w związku z tym podjęte zostały konkretne działania mające na celu poprawę jakości powietrza  i
ochronę środowiska. 
Kolejne etapy działań w tym zakresie będą przeze mnie konsekwentnie realizowane.
Dostrzegam też potrzebę działania w obszarze wsparcia dla osób starszych. Z przedstawionych
w raporcie danych statystycznych wynika, że nasze miasto „starzeje się”. Powstają nowe problemy
związane z opieką nad osobami starszymi, chorymi. Z prognoz wynika, że z każdym rokiem 
potrzeby w tym zakresie będą coraz większe. 
Chciałbym również podjąć działania w obszarze związanym ze bezpieczeństwem i porządkiem 
publicznym. Widzę tu dalsze czynności prewencyjne zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa 
mieszkańców. 
Będę starał się również, aby w naszych szkołach nauczycielom pracowało się jeszcze lepiej, żeby 
mogli osiągnąć osobistą satysfakcję z wykonywanej pracy a uczniowie żeby uczyli się w jeszcze 
lepszych warunkach, aby poziom kształcenia w rawskich szkołach był jeszcze wyższy. 
Bardzo ważnym elementem życia każdego z nas jest sport, rekreacja i wypoczynek. 
W swoich działaniach będę wspierał wszelkie zmiany na lepsze w tych dziedzinach, poprzez 
aktywizację społeczeństwa, będę dążył do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie. 
Posiadamy w tej kwestii duże możliwości, stwarza je między innymi nasza kryta pływalnia, hala 
sportowa, zalew. Nie bez znaczenia jest też malownicze położenie miasta i ukształtowanie terenu. 
Dostrzegam tutaj zapotrzebowanie na komfortowe usługi związane ze sportem, relaksem na 
świeżym powietrzu, relaksacją wodną. 
Wszyscy wiemy, że na temat tego co w naszym mieście jest do zrobienia czy poprawienia 
można jeszcze wiele powiedzieć. Jak wspomniałem na wstępie, w raporcie tym zaakcentuję 
działania i potrzeby które widzę w chwili obecnej. Kolejne lata pokażą jak będzie zmieniać 
się nasze miasto i wraz z nim życie mieszkańców. 
Kończąc, jeszcze raz zapraszam zarówno Państwa Radnych jak i Mieszkańców Rawy 
Mazowieckiej do wspólnej debaty. 

W dyskusji głos zabierali:
Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z pytaniami:
- czy będzie utrzymana w dalszym ciągu bezpłatna komunikacja miejska,
- jaka jest przewidziana wysokość podatków i jakim kierunku są podejmowane działania,
- strategia rozwoju miasta, jaki kierunek obszarów gospodarczych,
- czy są   opracowywane programy dla młodych małżeństw,
- jaka jest wizja budownictwa w mieście.
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Radny Sławomir Stefaniak zabierając  głos odniósł się do przedmówcy, że poruszane przez
niego  tematy nie dotyczą tego punktu obrad – debaty nad raportem o stanie miasta.

Burmistrz Miasta Piotr Irla  odnosząc się do wypowiedzi radnego Leszka Jarosińskiego 
również stwierdził, że  pytania nie dotyczą raportu, lecz odniesie się do wypowiedzi.
- komunikacja będzie w dalszym ciągu bezpłatna, trwają rozmowy w celu zwiększenia   
  zakresu linii  komunikacyjnej min. w ulicy Mszczonowskiej,
- sprawie podatków będzie w tej sprawie propozycja w miesiącu wrześniu lub październiku,  
  przy konstrukcji budżetu na 2020 rok,
- rozwój gospodarczy – to temat priorytet jaki będzie podejmowany dla rozwoju miasta,
- budownictwo mieszkaniowe też będzie tematem budżetu na 2020 rok jak lata następne. 

Innych opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania
 w głosowaniu jawnym  została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 5. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2016.

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Zgodnie z obowiązującym prawem Burmistrz Miasta przedłożył Wysokiej Radzie w ustawowym 
terminie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Rawa Mazowiecka za  2018 rok. 
Wraz ze sprawozdaniem przedłożył również sprawozdania finansowe Miasta Rawa Mazowiecka za 
2018 r. Ponadto Państwo Radni oraz RIO otrzymało informację o stanie mienia komunalnego 
sporządzoną na dzień 31.12.2018 r. br. oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka.
Dochody planowano 87 033 276,32 zł, wykonano 85 506 082,32 zł,  co stanowi 98,25 % 
realizacji planu.
Dochody bieżące wykonano na kwotę 78 702 811,78 zł  tj. na poziomie 99,14 % planu rocznego.
Dochody majątkowe wykonano na kwotę  6 803 270,54 zł, co stanowi 88,91 % planu rocznego.
Planowane dochody majątkowe budżetu to  dochody z tytułu dotacji z zewnętrznych źródeł na 
dofinansowanie inwestycji miejskich oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłaty z 
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.
W analizowanym okresie z tytułu dotacji zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji wpłynęła do 
budżetu Miasta  kwota 6 142 967,93 zł. 
Niższe od planowanych wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania 
inwestycyjne wynika z przyczyn niezależnych od działań prowadzonych przez Urząd Miasta 
Rawa Mazowiecka.
Na planowane dochody z dotacji składają się: dotacja z RPO Województwa Łódzkiego na 
rewaloryzacje parku miejskiego. W przypadku tej inwestycji zapłata faktur na rzecz wykonawców 
tej inwestycji nastąpiła z środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka. 
Po zapłacie faktur przygotowano wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 
Wniosek  podlega wnikliwej ocenie, sprawdzeniu dokumentacji postępowania przetargowego 
na wybór wykonawców tych inwestycji. 
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Po pozytywnej ocenie środki z dotacji zostały przekazane na rachunek budżetu w czerwcu 
2019 roku. 
Na Rewaloryzację Parku Miejskiego mieliśmy również zagwarantowane dofinansowanie z 
WFOŚiGW 
w Łodzi. Należna dotacja za roboty wykonane na tym zadaniu wpłynęła na rachunek budżetu miasta
w 2018 r. 

Kolejna kwota dochodów majątkowych, niższa od planowanej dotyczyła dotacji z WFOŚiGW 
w Łodzi na realizację  programu ograniczenia  niskiej emisji. 
W 2018 roku Fundusz przekazał na ten cel środki w wysokości odpowiadającej  faktycznym 
potrzebom wynikającym z wykonanych prac w zakresie wymiany źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych osób fizycznych. 
Zrealizowano wszystkie złożone przez mieszkańców miasta wnioski o wypłatę dotacji na ten cel. 
Ze sprzedaży majątku oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w
prawo własności uzyskano dochody w wysokości 660 302,61 zł.
 W dochodach bieżących główne źródła to:

 Subwencja z budżetu państwa – 12, 2 miliona  zł,
 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących – 18, 8 miliona zł,
 Dochody z podatków i opłat w tym lokalnych – 16, 4 miliona  zł,
 Dochody z udziałów w podatkach  PIT i CIT – 26, 3 miliona  zł,
 Dochody opłat z wykorzystaniem mienia komunalnego – 1, 5 miliona  zł.

Wydatki planowano 93 659 402,32 zł, wykonano 85 952 928,79 zł,  co stanowi 91,77 % 
realizacji planu.
Wydatki bieżące planowano 76 675 503,09 zł, wykonanie 71 746 192,56 zł, co stanowi 93,57 % 
realizacji planu.
W  wydatkach bieżących największą pozycje stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczone w kwocie łącznej 32 234 202,96 zł.
Wydatki związane z realizacja zadań statutowych to kwota 13 805 472,23 zł.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zasiłki, stypendia)  na kwotę  17 634 639,41 zł.
Wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 6 983 532,82 zł.
Wydatki na obsługę długu – 798 225,47 zł.
Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę  14 206 736,23 zł.
Szczegółowa charakterystyka wykonanych zadań inwestycyjnych została przedstawiona
Radzie Miasta w części tabelarycznej i opisowej do zadań inwestycyjnych. Podkreślić należy fakt, 
że wykaz zadań inwestycyjnych , które były wykonywane w 2018 roku obejmuje  34 tytuły 
inwestycyjne.
Wynik budżetu na koniec roku to deficyt w wysokości 446,8 tys. zł  przy planowanym ponad 6,6 
miliona zł..
W 2018 roku  spłacono wcześniej zaciągnie  kredyty i pożyczki w kwocie 3 035,9 tys. zł.
Na realizację inwestycji zaciągnięto kredyt w kwocie 4 miliony przy planowanej kwocie 
9,1 miliona zł.
Kwota długu Miasta Rawa Mazowiecka z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec roku 
wynosi 26, 3 miliona zł. 

W 2018 roku nadwyżka operacyjna: dochody bieżące minus wydatki bieżące wynosiła 6,9 
miliona  złotych przy planowanej 2,7 miliona .zł.
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Radny Leszek Jarosiński – na podstawie przedłożonego  sprawozdania można stwierdzić, ze były 
prawidłowe działania w zakresie finansów w 2018 roku zarówno przez  poprzedniego Burmistrza 
jak i obecnego. Spłacono  zaciągniete  kredyty i pożyczki w kwocie około 3 mln  zł., przez co 
stan zadłużenia Miasta  się zmniejszył. Pozyskano środki zewnętrzne min. na  inwestycje –PARK 
MIEJSKI – w wysokości 80% kosztów. Możemy obecnie się pochwalić pięknym parkiem, nie ma 
takiego w najbliższej okolicy. Ponadto  ze środków zewnętrznych są rewitalizowane  obiekty na 
terenie miasta, min JATKI przy ulicy Mickiewicza. Jednym z ważniejszych niezrealizowanym 
zadaniem, na które czekają mieszkańcy to ścieżka rowerowa. Mam nadzieję, że w 2019 uda się to 
zadanie wykonać.

Radny Sławomir Stefaniak –  mniejsze zadłużenie Miasta wynika z braku realizacji zaplanowanych 
inwestycji, takich jak:
- ulica Lenartowicza,
- ulica  Wałowska,
- targowisko miejskie przy ulicy Mickiewicza,
- ulica Polna,
- inwestycja  eUrzad,
- odwodnienie ulicy Reymonta,
- plan zagospodarowania ulicy 1 Maja.
Te zadania będą musiały być realizowane w 2019 roku.
Lepsza sytuacja finansowa Miasta na koniec 2018 roku właśnie wynikała z braku realizacji 
zaplanowanych inwestycji.

Skarbnik Jolanta Witczak – niezrealizowane inwestycje z 2018 roku zostały wpisane do budżetu na 
2019 roku, a niektóre z nich były już  w 2018 roku wpisane do wieloletnich przedsięwzięć jako zadania 
planowane do realizacji w latach 2018-2019- m in. Budowa ulicy Lenartowicza.  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska – wykup mieszkań w budynku przy ulicy 
Piłsudskiego to błędne działania poprzednich władz, nie udało się wykupić wszystkich mieszkań w 
jednym czasie, zamrożone środki finansowe a budynek do tychczas nie wykorzystany.
Wymaga  ogromnych nakładów finansowych, aby mógł być użytkowany.
Radny Sławomir  Stefaniak zbierając głos podkreślił pozytywne działania obecnego Burmistrza 
Miasta, odwodnienie  ulicy Reymonta zostało wykonane, mieszkańcy ulicy Reymonta bardzo 
zadowoleni, ich posesje nie będą zalewane podczas większych opadów.

Radny Daniel Łaski zbierając głos stwierdził, że przebudowa ulicy Wałowskiej to prawidłowe
działania, w tej części miasta rozwija się przemysł, powstają nowe firmy, dojazd ulicą 
Wałowską jest niezbędny.  

Opinia Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak przewodniczący komisji.
Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść uchwały  Nr III/94/2019 
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 maja  2019 roku 
w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2018 rok. 
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta 
Rawa  Mazowiecka z  wykonania budżetu Miasta za 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2018 r.
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz 
sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2018 w głosowaniu 
jawnym  została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

Ad 6. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Głos zabrała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Zgodnie z art.271 ustawy o finansach publicznych, po zapoznaniu się  ze  sprawozdaniami  
finansowymi  i sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za miniony rok budżetowy oraz 
stosownymi opiniami, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Miasta. 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka badała wykonanie budżetu i wydała stosowny 
wniosek.

Następnie  Pan Daniel Łaski   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił opinię 
Komisji Rewizyjnej z  wykonania budżetu Miasta.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka przygotowanie do procedury absolutoryjnej 
przeprowadziła podczas trzech posiedzeń. 

Pierwsze z nich odbyło się 25 kwietnia 2019 roku.
Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca. 
Celem spotkania było wydanie opinii o wykonaniu budżetu miasta Rawa Mazowiecka za 2018 rok.
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się  i poddała ocenie następujące  informacje:
 - sprawozdaniem Burmistrza w sprawie wykonania dochodów Miasta Rawa Mazowiecka.
- sprawozdaniem Burmistrza w sprawie wykonania wydatków Miasta Rawa Mazowiecka.
- sprawozdaniem z wykonania  planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wraz z częścią 
  opisową.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 
oznaczony NR 2/2019 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

Drugie posiedzenie odbyło się 30 kwietnia 2019 roku .
Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego zastępca.
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z: 
- informacją w sprawie decyzji w zakresie ulg w podatkach lokalnych oraz podatkach pobieranych 
  przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej, a stanowiących dochód Miasta Rawa Mazowiecka.
- informacją o -dofinansowaniu organizacji, stowarzyszeń i związków nie będących jednostkami 
  sektora finansów publicznych w 2018 roku,
- pozostałych informacji w sprawie wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień    
  31.12.2018.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 
oznaczony  NR 3/2019 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

Trzecie posiedzenie  odbyło się 22 maja 2019 roku.
 Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego  zastępca. 
Podczas tego posiedzenia Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Daniel Łaski zapoznał członków Komisji
z treścią uchwały Nr III/94/2019 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Łodzi z dnia 7 maja  2019 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta 
z wykonania budżetu za 2018 rok. 
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Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta 
Rawa  Mazowiecka z  wykonania budżetu Miasta za 2018 rok.
Następnie zwrócił się z pytaniem czy w związku z poprzednimi posiedzeniami  komisji z dnia
25  i 30  kwietnia 2019 r. w sprawie   badania dochodów  i wydatków budżetu Miasta Rawa 
Mazowiecka, sprawozdań finansowych oraz informacji przedstawionych przez Skarbnik Miasta
są zapytania  lub uwagi.
Członkowie Komisji stwierdzili,  że nie wnoszą żadnych uwag ani pytań.
Następnie  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Daniel Łaski  przedstawił Komisji wniosek o 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka i przeprowadził głosowanie.

Komisja stwierdziła, że w wyniku badania dochodów  i wydatków budżetu Miasta Rawa 
Mazowiecka, sprawozdań finansowych oraz pozostałych informacji określonych w art. 267 
ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych,  stawia wniosek o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2018 r.
W jawnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało 6 członków, przeciw – 0, 
wstrzymujących – 0.
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 
oznaczony NR 4/2019 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

 Jednocześnie Komisja skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej  wniosek o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2018.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść uchwały  Nr III/124/2019
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 maja  2019 roku
w sprawie opinii dotyczącej  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka  w sprawie 
absolutorium za rok 2018.  
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Rawa Mazowiecka  w sprawie absolutorium za 2018 rok. 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2018 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok w głosowaniu  
jawnym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, przeciw – 0, 
wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Burmistrz Miasta Piotr Irla  podziękował radnym za udzielone absolutorium,  dodał, że  będzie starał 
się aby budżet 2019 był wykonany zgodnie z założeniami uchwały budżetowej i planu inwestycyjnego. 

Ad 8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
 
Zmiany w planie dochodów.
1/ Dział 600 – Transport, wprowadza się do planu dochody w kwocie 90 000 zł  z tytułu dotacji
z budżetu Powiatu Rawskiego przeznaczonej na utrzymanie dróg powiatowych na terenie 
naszego Miasta, zgodnie z porozumieniem.
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2/ Dział 710  i 720 – dokonuje się zmiany w planie dochodów w zakresie środków z budżetu 
Unii Europejskiej poprzez zmianę ostatniej czwartej cyfry z paragrafie 205, zmienia się cyfrę 
„7” na cyfrę „8” – zgodnie z wytycznymi wyjaśnieniami w tej sprawie. Działy te dotyczą 
środków z grantów Unii Europejskiej na projekty: pogłębionych konsultacji społecznych, w 
zakresie prowadzonych działań, przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka i „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Środki na te projekty były 
wprowadzone do budżetu Miasta na kwietniowej sesji Rady Miasta.
3/  Dział  750  –  wprowadza  się  do  planu  dochodów  w  §  0970  kwotę  10 000  zł  z  tytułu
dochodów różnych.

4/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat.

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł w § 0020 planowane dochody z udziałów Miasta Rawa 
Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego  od osób prawnych. Korekta planu do 
wysokości przewidywanego wykonania do końca roku,
- wprowadza się do planu dochody w § 0330 w kwocie 2 500 zł z tytułu wpływów z podatku 
leśnego, 
 - zwiększa się o kwotę 30 000 zł w § 0360 planowane dochody z podatku od spadków 
i darowizn, korekta planu do wysokości prognozowanych  wpływów w roku bieżącym.  

Zmiany w planie wydatków.
1/ Dział 600 – Transport.
- rozdział 60014 – wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 90 000 zł na utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie naszego Miasta, zgodnie z porozumieniem zawartym  z Powiatem 
Rawskim.
-  rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.
1. Remont ulicy Polnej i Przemysłowej
Plan -  1 050 000 zł
Zmniejszenie – 30.000,00 zł
Plan po zmianach – 1.020.000,00 zł

Korekta planowanych wydatków do wysokości faktycznych potrzeb wynikających z zawartych 
umów na realizację tego zadania.

2/Dział 758 – Różne rozliczenia.
- zwiększa się o kwotę 142 500  zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.

3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany:
- rozdział 80101 – szkoły podstawowe.

Zmienia się wysokość planowanych wydatków na realizację inwestycji:

Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

Plan -  300 000 zł
Zwiększenie – 50.000,00 zł
Plan po zmianach – 350.000,00 zł
Konieczność zwiększenia  planu wydatków na tym zadaniu wynika z postępowania 
przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac remontowych w szkole. Wpłynęła jedna oferta 
z kwotą wyższą od kwoty przeznaczonej na to zadanie w planie wydatków. 
Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę jw. pozwoli na wykonanie prac remontowych w 
okresie wakacji.
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Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4
Plan -  180 000 zł
Zmniejszenie – 65.000,00 zł
Plan po zmianach – 115.000,00 zł

Korekta planowanych wydatków do wysokości faktycznych potrzeb wynikających z zawartych
umów na realizację zadania.

4/ Dział 900, rozdział 90095  – wydatki w tym rozdziale dotyczą wprowadzenie środków w 
wysokości 15 000 zł na wynagrodzenia dla firmy , która  przygotuje dla Miasta Rawa Mazowiecka  
zarys do Programu Rozwój Lokalny. Program Rozwój Lokalny jest skierowany do 255 małych 
i średnich miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno gospodarczą, wśród których znalazła się także
Rawa Mazowiecka. Program zakłada dofinansowanie na wdrożenie kompleksowych projektów 
służących rozwojowi miast. Podejmowane działania muszą dotyczyć wymiarów: środowiskowego, 
społecznego i gospodarczego. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych, 
przy czym wydatki inwestycyjne nie mogą przekroczyć 60% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych. 
W pierwszym etapie naboru miasta składają zarysy projektów i na wykonanie takiego zarysu 
potrzebna jest wymieniona wyżej kwota. W drugim etapie ok. 50 wybranych miast przygotowuje tzw.
Kompletne Propozycje Projektów. Trzeci etap, do którego  przechodzi ok. 15 miast, polega na 
wdrażaniu projektów zgłoszonych przez te miasta. 

5 / Dział 926 – Kultura fizyczna.

Rozdział 92695 –  Pozostała działalność

Wprowadza się kwotę 30 000 zł przeznaczoną na wykonanie dokumentacji technicznej 
i aplikacyjnej  do konkursu w ramach Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. W ramach konkursu można 
otrzymać dofinansowanie na:

 głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej  wraz z wymianą 
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,

 głęboką modernizację energetyczną wielorodzinnych mieszkalnych budynków 
komunalnych  wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 93% w przypadku 
projektów rewitalizacyjnych, 85% w przypadku pozostałych projektów.
Miasto Rawa Mazowiecka planuje przygotować wniosek  dotyczący przeprowadzenia 
głębokiej termomodernizacji budynku hali sportowej OSiR przy ul.Tatar.

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.

                  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.
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych,
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących – 4.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 9.  Powołanie Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Temat referowała Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska. 
Powiedziała m.in.

 
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników 

orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej  i 
Sądzie Okręgowym w Łodzi, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:
Do Sądu Okręgowego w Łodzi ogółem  -  8 ławników z wyłączeniem ławników do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy,  
Do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej ogółem  - 2 ławników, z wyłączeniem 
ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Do Sądu Rejonowego w Skierniewicach ogółem – 1 ławnik  z wyłączeniem ławników do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany 
ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania 
co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba 
wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na 
drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem 
przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, 
inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, 
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z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, 
które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. 
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat 
ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
 ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,
że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, 
stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego.
Wymienione wyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni
przed dniem zgłoszenia:
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną 
organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się 
również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie 
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, 
opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.
Karty zgłoszeń kandydata na ławnika dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Miasta 
Rawa Mazowiecka ( biuro obsługi interesanta), na stronie internetowej urzędu lub na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  .  
Wypełnione karty zgłoszeń kandydata na ławnika należy składać w Urzędzie Miasta Rawa 
Mazowiecka w biurze obsługi interesanta w terminie do 30 czerwca 2019 r. w godzinach pracy 
urzędu.

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z  2019 r. poz. 52, poz.
55, poz. 60, poz. 125 ) ławników do sądów rejonowych oraz sądów okręgowych wybierają rady 
gminy, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Wybór następuje w głosowaniu tajnym,
najpóźniej do końca października roku kalendarzowego w którym upływa kadencja 
dotychczasowych ławników. 
Przed dokonaniem wyboru rada gminy powołuje zespół, który przedstawi na sesji opinię o 
zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych 
w ustawie. Jest to obowiązek obligatoryjny, wynikający z art. 163 § 2 powołanej na wstępie ustawy. 

Radny Sławomir Stefaniak zaproponował aby w skład zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników do sądów powszechnych powołać radnych wchodzących w skład Komisji Prawa i porządku
Publicznego.
            1) Włodzimierz Błedek;
            2) Krzysztof Chałupka;
            3) Tomasz Gołka;
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            4) Leszek Jarosiński;
            5) Stanisław Kabziński.

Innych propozycji nie było.

Zgłoszeni kandydaci kolejno zgłaszali swój akces do pracy w Zespole ds. zaopiniowania kandydatów 
na ławników do sądów powszechnych.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w składzie:
            1) Włodzimierz Błedek;
            2) Krzysztof Chałupka;
            3) Tomasz Gołka;
            4) Leszek Jarosiński;
            5) Stanisław Kabziński.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

 Ad  10.  Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
 miasta  Rawa Mazowiecka.

Temat referował Sebastian Gromek Prezes Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Powiedział m.in.
    Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 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,
zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. 
Następnie, organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które
służy zażalenie, opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu. 
Zgodnie z treścią ustawy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa
i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług. 
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. opracowało projekt regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków i przedłożyło go Radzie Miasta Rawa Mazowiecka. 
Ponieważ Rada Gminy działa  w formie  uchwał,  również  opracowanie  i  przyjęcie  projektu
regulaminu celem przekazania go organowi regulacyjnemu wymaga jej podjęcia. Uchwała ta
nie zatwierdza jeszcze regulaminu i nie stanowi aktu prawa miejscowego, ale stanowi podstawę
prawną do przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
Powyższa  procedura  przyjęcia   regulaminu  dostarczania  wody  i  odprowadzania  ścieków
obowiązującego na terenie  miasta  Rawa Mazowiecka została  już przeprowadzona i  podjęta
uchwała  Nr  IV/24/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2019 r. ( Dziennik
Urzędowy  Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2019 r. poz. 864 ). została przekazana do
Wojewody Łódzkiego.   Wojewoda Łódzki  wezwał do usunięcia naruszeń prawa w powyższej
uchwale . Podniesione w tym wezwaniu zarzuty zostały uwzględnione w nowym   projekcie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
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Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
   Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt regulaminu dostarczania wody i    
   odprowadzania ścieków na terenie  miasta Rawa Mazowiecka.

   
Innych opinii nie było.
   

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

   
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 Ad  11. Przyjęcie planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym   jest miasto Rawa Mazowiecka  oraz określenia granic obwodów  publicznych 
szkół  podstawowych od 1 września 2019 r.

Temat referowała Jolanta Kosinska Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 
Powiedziała m.in.

Zasady ustalania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uregulowane zostały w art. 
39 ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z tym artykułem rada gminy ustala plan sieci publicznych 
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych 
szkół podstawowych. 
Projekt uchwały zakłada, że szkoły podstawowe są szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej 
i funkcjonującymi w jednym budynku. Podlega to ocenie kuratora oświaty. Ponadto projekt ten
respektuje zasadę, że odległość szkoły obwodowej od miejsca zamieszkania dziecka nie 
przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz 4 km - w 
przypadku uczniów klas V -VIII szkół podstawowych.

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur - przewodnicząca Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym  jest miasto Rawa Mazowiecka 
oraz określenia granic obwodów  publicznych szkół  podstawowych  od 1 września 2019 r.
  
Innych opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie  przyjęcia planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym   jest miasto Rawa Mazowiecka  oraz określenia granic obwodów  publicznych 
szkół  podstawowych  od 1 września 2019 r.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15  radnych, 
za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.
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 Ad 12.  Zmiana uchwały nr XLV/321/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018
roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania  przedszkolnego 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  w roku  
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat   w przedszkolach publicznych i oddziałach  
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych  przez Miasto Rawa Mazowiecka  
oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.

Temat referowała Jolanta Kosinska Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 
Powiedziała m.in.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, 
rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 
6 lat, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej 
szkole podstawowej, w czasie przekraczającym ustalony przez radę wymiar zajęć. Jednocześnie, w 
wersji pierwotnej tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawodawca określił w art. 52 ust.
3, że wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. 
Z uwagi na niejednoznaczne interpretacje wyrażenia „za godzinę zajęć”, mocą art. 44 pkt 30 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.), został znowelizowany art. 52 ust. 
3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zawarte w nim wyrazy "za godzinę zajęć" zostały 
zastąpione wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego." 

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, uchwały rady gminy podjęte przed dniem 1 
stycznia 2019 r. na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, określające 
wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy o 
finansowaniu zadań oświatowych, w brzmieniu przed nowelizacją, zachowują moc do dnia wejścia 
w życie uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
określających wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 52 ust. 3 
znowelizowanej ustawy. 
Przedłożony Radzie Miasta Rawa Mazowiecka projekt uchwały zawiera uregulowania 
odnoszące się do zmienionego stanu prawnego.

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur - przewodnicząca Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XLV/321/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 roku w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie  z wychowania  przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego  w roku  kalendarzowym, w którym kończą 6 lat   
w przedszkolach publicznych i oddziałach  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.

Innych opinii nie było.

15



                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 zmiany uchwały nr XLV/321/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 roku w 
sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania  przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  w roku  kalendarzowym, w którym kończą 
6 lat   w przedszkolach publicznych i oddziałach  przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych  przez Miasto Rawa Mazowiecka  oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15  radnych, 
za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 13. Zmiana uchwały nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 
2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania  
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za  warunki pracy, szczegółowy  
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokość i warunki wypłacania nagród  i innych składników wynagradzania  
wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Kosinska Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 
Powiedziała m.in.

Przełożony projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 
nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa 
Mazowiecka ma na celu zapewnienie elastyczności w przyznawaniu dodatków motywacyjnych oraz 
nagród dla nauczycieli w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi środkami na wynagrodzenia. 
Poprzednie zapisy § 8 ust. 4 i ust. 5 regulaminu wynagradzania mówiły, że przyznanie dodatków 
motywacyjnych odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w 
planie finansowym szkoły. Natomiast proponowana zmiana pozwala na zwiększenie środków na 
wypłatę dodatków motywacyjnych, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi środkami na 
wynagrodzenia, co jednak może się odbywać wyłącznie za zgodą Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka. 
Zmiana w § 10 ust. 1 regulaminu wynagradzania zakłada natomiast zwiększenie puli środków na 
fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości do 10%, nie mniej jednak niż 1%, planowanych 
rocznych wynagrodzeń osobowych. Burmistrz Miasta będzie miał zatem możliwość wnioskowania do
Rady Miasta Rawa Mazowiecka o zwiększenie środków w budżecie miasta przeznaczonych na 
specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w 
wysokości do 10%, jednak nie mniej niż 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, tym 
samym większa pula środków na ten cel będzie mogła zostać przekazana szkołom. 
Proponowane zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały uzgodnione ze stroną 
związkową zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur - przewodnicząca Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 
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określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania  dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za  warunki pracy, szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania 
nagród  i innych składników wynagradzania  wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa 
Mazowiecka.

Innych opinii nie było.

 Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 zmiany uchwały nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w 
sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania  dodatków: za 
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za  warunki pracy, szczegółowy  sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny  ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i 
warunki wypłacania nagród  i innych składników wynagradzania  wynikających ze stosunku pracy dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15  radnych, 
za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących – 4.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.
 
Ad  14.  Zmiana uchwały nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie w dokonania wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  mieszkańcy oraz ustalenia 
stawki tej opłaty dla nieruchomości  położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

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

Uchwałą Nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015  r. opublikowaną
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  z dnia 14 stycznia 2016 poz.186 została ustalona 
stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 7,50 zł od osoby miesięcznie za 
selektywna zbiórkę odpadów oraz 12,00 zł w przypadku osób niesegregujących odpady. Liczba 
mieszkańców zameldowanych – 17 236 osób (stan na 31.12.2018 r., natomiast liczba z deklaracji 
złożonych przez właścicieli nieruchomości położnych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa 
Mazowiecka wynosi – 14 700 osób, z czego 12608 właścicieli nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy zdeklarowało segregację odpadów a 2020 właścicieli nieruchomości zdeklarowali, iż nie 
będą  segregować odpadów. Ponadto przewidziano, dla rodzin wielodzietnych  ulgę w opłacie za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącą 100% zniżki na trzecie i kolejne dziecko w 
rodzinie, z której skorzystało w roku 2018 -78 osób. 
Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka w roku 2018 wyniósł 1 512378,40 zł. a wpływy z opłat  wyniosły 1 438.590,97 złotych, 
co stanowi 95%  kosztów utrzymania systemu.
Zgodnie z  założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki 
odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. Zgodnie z art. 6r. ust. 2 ustawy z dnia  
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, „z pobranych opłat od mieszkańców 
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które 
obejmują następujące koszty; odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, utrzymania punktu 
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selektywnego odbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w 
zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. Z powodu ciągłego wzrostu masy 
wytwarzanych odpadów komunalnych, a tym samym wyższych opłat za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów , stawki opłaty na obecnym poziomie są niewystarczające aby zbilansować system. 
W celu zrównoważenia  dochodów i wydatków i jednoczesnego pozostawienia  bez zmiany zakresu 
świadczeń dla mieszkańców  usług m.in. w szczególności częstotliwości odbioru odpadów,  niezbędna 
jest zmiana obowiązujących stawek opłaty. Zmiana stawki opłaty została ustalona na podstawie 
kalkulacji. 

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos wyraził  pozytywną opinię w sprawie funkcjonowania Spółki
ZGO Aquarium, Spółka przynosi dochody, wysypisko śmieci jest utrzymane w dobrym stanie, sa  
podejmowane działania w sprawie budowy nowych kwater.
Zdaniem radnego wprowadzenie proponowanych opłat za odpady są bardzo drastyczne.
Podwyżka powinna być wprowadzona z łagodniejszym skutkiem dla mieszkańców.

Vce Burmistrz Artur Piotrowski odpowiadając wyjaśniał, że prowadzona polityka opłat za odpady 
przez ostatnie cztery lata brak było regulacji ceny, a Spółka ZGO Aquraium ponosiła z tego tytułu 
koszty.
Na podwyżkę ceny za odpady rzutuje podwyżka opłaty do Urzędu Marszałkowskiego - około 100 %,
oraz wzrost kosztów bieżących.
Podwyżka opłaty  do Urzędu Marszałkowskiego podyktowana m.in. tym aby zmusić mieszkańców do 
segregowania odpadów. Segregacja odpadów  to  problem ogólnopolski i wyzwanie dla ochrony 
środowiska.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
  Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowaną zmianę uchwały nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie w dokonania wyboru metody ustalenia opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują  
mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości  położonych na terenie Miasta
Rawa Mazowiecka.

Innych opinii nie było.
   

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

   
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych,
za – 10, przeciw – 4, wstrzymujących – 1.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 15. Nieuwzględnienie wniosku dotyczącego nadania drodze  rowerowej biegnącej wokół  
rawskiego zalewu imienia  Józefa Kosackiego.

W dniu  14 maja 2019 r.  do Rady Miasta Rawa Mazowiecka  wpłynął wniosek Pana Tomasza Walasa
o nadanie  drodze rowerowej biegnącej wokół zalewu w Rawie Mazowieckiej, imienia Józefa 
Kosackiego. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  21 marca 1985  r. o drogach 
publicznych - drogi rowerowe są  drogami wewnętrznymi w  rozumieniu tego przepisu. 
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W myśl art. 8 ust. 1 a tej ustawy podjęcie przesz radę gminy uchwały w  sprawie nadania imienia   
drodze  wewnętrznej (rowerowej ) wymaga pisemnej zgody właściciela terenów, na którym droga 
jest zlokalizowana.
Właścicielem terenów przez które biegnie  droga rowerowa wokół zalewu -  jest Miasta Rawa 
Mazowiecka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  pismem z dnia 12 czerwca 2019 r  nie wyraził zgody na 
nadanie tej ścieżce rowerowej imienia Józefa Kosackiego.
Z tych też względów brak jest podstaw do uwzględnienia przedmiotowego wniosku Pana Tomasza 
Walasa.

Opinię Komisji Skarg , Wniosków i Petycji przedstawiła  Katarzyna Kitlińska  - 
przewodnicząca Komisji.  
Komisja jednogłośnie uznała wniosek za bezzasadny i proponuje Radzie Miasta podjęcie 
stosownej uchwały.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 nieuwzględnienia wniosku dotyczącego nadania drodze  rowerowej biegnącej wokół  rawskiego 
zalewu imienia  Józefa Kosackiego.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 
15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 16.  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3 ust.3  ustawy z dnia 
24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie za rok 2018.   
  
Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 
Powiedziała m.in.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie 
nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 cytowanej ustawy. 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala corocznie program współpracy  z organizacjami 
pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy oraz zawiera wykaz 
zadań priorytetowych, stanowiących podstawę dla władz Miasta do dysponowania środkami 
publicznymi, przeznaczonymi na dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we 
właściwości samorządu Miasta, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w każdym roku przeprowadza konsultacje projektu programu
współpracy, w roku 2017 trwały one od 9 do 15 listopada. Celem przeprowadzonych konsultacji 
było umożliwienie wszystkim zainteresowanym włączenia się do współtworzenia dokumentu, 
który regulował w 2018 roku współpracę Miasta Rawa Mazowiecka ze środowiskiem III sektora. 
Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został 
przyjęty uchwałą Nr XXXVI/254/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 listopada 2017 r.
Zgodnie z programem na 2018 rok współpraca Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami 
pozarządowymi miała charakter:
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- finansowy - polegający na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania      
   konkursowego wykonywały zadania publiczne; 
- pozafinansowy - oparty na współpracy merytorycznej w zakresie realizowanych zadań 
   zawartych w Programie.
Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania wykonania zadania 
publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Głównym trybem 
zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych były otwarte konkursy ofert. W  ramach 
Programu Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka udzielał także dotacji dla organizacji 
pozarządowych, jako dofinansowanie wkładu własnego  do projektów współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych miasta.
Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na udzielaniu wzajemnej pomocy w 
zdobywaniu środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych miasta (Urząd 
Marszałkowski). Wspólne działania zaowocowały formalnym  i nieformalnym partnerstwem 
w projektach samorządu oraz organizacji pozarządowych, a także w promowaniu wizerunku 
organizacji pozarządowych. Ponadto bezpłatnie udostępniano organizacjom salę narad, sprzęt 
komputerowy.
 W 2018 roku ogłoszono 18 konkursów, złożono 49 ofert, wsparcie finansowe uzyskało  45 
podmiotów – realizatorów zadań publicznych.
Poszczególne Komisje Konkursowe składające się z przedstawicieli Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka i organizacji pozarządowych, powołane Zarządzeniem Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka, dokonały oceny złożonych ofert pod względem formalnym  i merytorycznym. 
Z prac Komisji sporządzone zostały protokoły, które przekazano Burmistrzowi Miasta, celem 
zatwierdzenia przyznanych dotacji.
Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w 
łącznej wysokości 1 130 476,43  zł.
- Oświata i wychowanie – 56 000 zł.
- Ochrona zdrowia – 261 916,43 zł.
- Pomoc społeczna – 120 000 zł.
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 56 000 zł.
- Kultura fizyczna – 636 560 zł.

Rada Miasta przez aklamację przyjęła  przedłożone sprawozdanie z realizacji programu współpracy 
Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  
art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie 
za rok 2018.   
                                                                                                                                                                                  
Ad 17.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

Spotkania Burmistrza w dniach 17.05- 19.06
- Udział w otwarciu Mistrzostw w Tenisie Stołowym,
- Udział w IV Konkursie Instrumentalnym Społecznych Ognisk Muzycznych 
- Wręczenie nagród w Mistrzostwach w Tenisie Stołowym 
- Udział w szkoleniu z obrony cywilnej i ochrony ludności
- Spotkanie w Klubie „Szansa”
- Spotkanie z Panią Rybicką z portalu erawa
- Spotkanie w ZGO Aquarium
- Spotkanie w sprawie Dni Rawy
- Wizyta w Radiu RSC 
- Udział w 30. rocznicy wolnych wyborów
- Udział w Radzie Klastra
- Udział w otwarciu RKI
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- Spotkanie ze Starostą Rawskim
- Udział w Walnym Zgromadzonym Samorządowego Stowarzyszenia Dorzecza Bzury
- Spotkanie z firmą Subito Advising- rozwój lokalny
- Spotkanie w audytorem energetycznym
- Spotkanie z SWGiLO
- Udział w obchodach Dni Rawy
- Udział w Walnym Zgromadzeniu w ZEC
- Udział w Walnym Zgromadzeniu w Rawiku
- Udział w Walnym Zgromadzeniu w RTBS
- Udział w Walnym Zgromadzeniu w ZGO 
- Udział w Walnym Zgromadzeniu RBSS
- Spotkanie w sprawie food trucków
- Podpisanie aktu notarialnego z Panem Cupryjakiem 
- Udział w przekazaniu sprzętu dla szpitala
- dział w Gali Mistrzów Sportu i Nauki
- Spotkanie w sprawie podsumowania Dni Rawy
- Udział w uroczystości 100- lecia PCK
- Udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy
- Udział w szkoleniu z obrony cywilnej i ochrony ludności
- Udział w zakończeniach roku szkolnego.

Ad 18.  Interpelacje, zapytania.

Interpelacji nie zgłoszono.

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

Sesja trwała od godz. 1300  do   1700.
Sporządziła: Alicja Lasota.
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