
 P R O T O K O Ł 
z obrad  XV  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta
Rawa Mazowiecka  w dniu 30 stycznia 2020 r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury Uczestniczyło
14 radnych. 
Nieobecny radni:
1. Tomasz Góraj
 
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  XV  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych. 
Zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

Burmistrz  Miasta  Piotr  Irla zwrócił  się  Burmistrz  Piotr  Irla  zwrócił  się  z  wnioskiem  o
wprowadzenie do porządku obrad następujących  tematów:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta
Rawa  Mazowiecka  z  dnia  29  października  2008  r.  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy
Kazimierza Wielkiego (za kolejką wąskotorową)
-  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  realizacji  projektu  pod  nazwą  "CUŚ
DOBREGO", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Przewodnicząca Rady poddała wnioski pod głosowanie.

Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzanie do porządku obrad punktu w sprawie zmiany
uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  uchwały  Nr  XXVI/216/08  Rady  Miasta  Rawa
Mazowiecka  z  dnia  29  października  2008  r.  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy
Kazimierza  Wielkiego  (za  kolejką  wąskotorową)  w  głosowaniu  jawnym  został  przyjęty
większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzanie do porządku obrad punktu w sprawie wyrażenia
zgody  na  przystąpienie  do  realizacji  projektu  pod  nazwą  "CUŚ  DOBREGO",
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014-2020  w  głosowaniu  jawnym  został
przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych,  za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Innych uwag ani propozycji do porządku obrad nie było. 
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Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2.  Przyjęcie  porządku obrad. 
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad XIV Sesji Rady Miasta.
4.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
     na  lata  2020-2023 i prognozy długu.
5.  Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.                  
6.  Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
7.  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu  miejscowego 
     planu zagospodarowania przestrzennego obręb ewidencyjny Nr 7.                           
8.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 
     obręb ewidencyjny Nr 7.
9. Zmiana uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w 
     sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta Rawa 
     Mazowiecka z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej,  obszar  położony w rejonie
ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejką wąskotorową)

10. Zmiana uchwały Nr XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2016r.
     w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy    
     Miasto Rawa Mazowiecka.
11. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego.
12. Przyjęcie stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu  rawskiego
13. Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą "CUŚ DOBREGO",  

współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

14. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa  Mazowiecka na  
lata 2016-2025 w roku 2019.

15.  Informacja   o  umowach  cywilnych  zawartych  przez  Burmistrza  Miasta  i  jednostki  
organizacyjne miasta w IV kwartale 2019 r. 

16. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w IV kwartale 2019 roku.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.
 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z obrad XIV  Sesji Rady Miasta.
 
Uwag do protokołu  nie było.

Ad 4.  Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka                    
     na  lata  2020-2023 i prognozy długu.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Budżet miasta Rawa Mazowiecka na 2020 zakłada prognozowane dochody ogółem w kwocie
104 990 350 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 93 418 430 zł i dochody majątkowe w
kwocie 11 517 920 zł.

Planowane wydatki budżetu w 2020 roku to kwota 113 079 830 zł, z tego wydatki bieżące
90 069 830 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 23 010 000 zł.
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W budżecie na 2020 rok prognozuje się deficyt w wysokości 8 089 480 zł, który planuje się 
pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych ) i przychodami z
kredytów bankowych i pożyczek.
Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości 11 689 480 zł, na które  składają się 
planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki i przychody z emisji papierów wartościowych.
Przychody w wysokości 3 600 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek.
Budżet miasta na 2020 rok został przygotowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych. Została zachowana równowaga budżetu oraz spełniony został wymóg z ustawy
o finansach publicznych tj. wydatki bieżące budżetu nie mogą przekraczać kwoty dochodów
bieżących, planowanych w danym roku budżetowym.
W projekcie budżetu prognozuje się nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 
w wysokości 3 348 600 zł.
W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po roku 2020 przyjęto,
w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie 103 % 
w stosunku do roku poprzedniego.
Przyjęto wzrost prognozowanych dochodów z udziałów Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach 
z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, uwzględniając 5 % dynamikę wzrostu 
wynagrodzeń 
dla osób fizycznych. Przyjęto również niewielki wzrost dochodów z udziałów w podatku CIT, 
w związku z zakładanym wzrostem PKB na poziomie 3,7 %.
Założono niewielki wzrost planowanych dochodów z subwencji oświatowej z budżetu państwa, 
wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. Prognozuje się również niewielki 
wzrost dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, średnio na poziomie 102 % w 
porównaniu rok do roku.
Prognozowane własne dochody majątkowe od roku 2020 są to dochody planowane do  uzyskania 
ze sprzedaży składników majątkowych na poziomie 700 000 zł.
W latach 2020-2021 wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na dofinansowanie
realizowanych inwestycji z tytułu pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej
(Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka), zgodnie z podpisanymi umowami oraz dochody z
dotacji z Funduszu dróg samorządowych, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Miasto Rawa
Mazowiecka.

W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2021 roku i latach następnych 
wydatki bieżące zaplanowano w kwotach o 1,5 miliona złotych wyższej, w stosunku do roku 
poprzedniego. Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak prognozowana 
kwota
na rok 2020 i lata następne jest niezbędne, w celu wypracowania jak najwyższej kwoty nadwyżki
operacyjnej (dodatniej różnicy dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi). Konieczność 
utrzymania wzmocnionej kontroli dynamiki wydatków bieżących w stosunku do dynamiki 
dochodów bieżących jest konieczna z uwagi na nowe uregulowania „ostrożnościowe” 
wynikające z noweli 
art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.
W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z 
poręczeniem przez Miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego.
Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obowiązuje do 2038 roku i obejmuje wydatki roczne:
w latach 2020-2025 to kwoty od 98 500 zł do 99 210 zł , a od 2026 do 2033 stanowić będą 
obciążenie ponad 100 000 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73 237,44 zł.
Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (środki własne budżetu
i środki z dotacji zgodnie z umowami) po 2020 roku kształtują się w wartościach:
- w 2021 roku jest to kwota 17,2 miliona, w latach 2022 – 2024 od 6,5 - 6,6 miliona złotych,
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- w latach 2025-2028 od 5,4 miliona do 8,6 miliona, od roku 2029 wzrasta do kwot powyżej
10 milionów.

W latach 2020-2021 prognozuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami
z emisji samorządowych papierów wartościowych i kredytów oraz pożyczek.
Prognoza miasta Rawa Mazowiecka zakłada od 2022 r. dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę 
budżetową, która corocznie będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej 
zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

.Przychody budżetu miasta.
W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku
planuje się przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji
komunalnych w kwocie łącznej 11 689 480 zł.

Dług i jego spłata.
Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2020 roku to
wysokość 41 629 824 zł. Dynamiczny spadek prognozowanej kwoty długu następuje po 2024 
roku, 
a na koniec 2030 roku w roku osiąga wartość zero.

Obsługa odsetek
Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych
przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane
kwoty spłat odsetek obowiązujące w aktualnych umowach kredytowych i pożyczkach oraz
zabezpieczono środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia
w latach następnych.
Założono prognozowaną wysokość stawki WIBOR od 2 % w 2020, następnie wzrost od 3,5 %
do stawki 4 %. Przyjęto dla nowych kredytów i wykupu papierów wartościowych średnią
wysokość marży na poziomie 2 pp.
Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych
na obsługę odsetek.  

W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasto Rawa Mazowiecka zachowuje
warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty kwoty długu określonego w art.243 
ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

W zakresie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie  
przechodzące do realizacji z roku poprzedniego zadania:
Zadania objęte Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka, która składa się z projektów:
1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru  
Staromiejskiego 
i Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja zadania.
Planowany okres realizacji tych zadań to lata 2019- 2021. Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało 
na realizację zadań środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Limity wydatków to kwota 10 360 000 zł w 2020 roku i 9 130 000 zł w 2021 roku.
2. W załączniku nr 3 do wprowadzono do wykazu przedsięwzięć w 2021 roku przebudowę ulicy 
Krakowskiej, która jest również objęta wnioskiem o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej
i budżetu państwa, z limitem wydatków na rok 2021 z kwotą 2 000 000 zł.
3. W zakresie przebudowy dróg miejskich przylegających bezpośrednio do rewitalizowanego 
obszaru Starego Rynku oraz obszaru staromiejskiego wprowadzono zadanie dotyczące 
przebudowy ulic: Mickiewicz, Miłej, Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego,
Krzywe Koło, Zatylniej, Ks.Skorupki, Łowickiej. Zadania te planuje się wykonać w 2021 roku.
Limit wydatków w 2021 roku to kwota 5 400 000 zł. Miasto złożyło wnioski do Wojewody
Łódzkiego o pozyskanie środków z Samorządowego Fundusz Drogowego na realizację części
z tych inwestycji drogowych.
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4. Do wykazu przedsięwzięć w dziale 926 wprowadzono środki własne w kwocie limitu 
wydatków w 2020 roku – 410 000 zł i w 2021 roku limit w wysokości 400 000 zł jako wkład 
własny w realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy 
ul.Tatar. Miasto złożyło wniosek o uzyskanie dofinansowania kosztów realizacji tej inwestycji z 
RPO Województwa Łódzkiego.

W wydatkach bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
zapisano dwa projekty edukacyjne prowadzone przez Szkołę Podstawowa nr 1 tj. „Lokalny
Ośrodek Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” i Szkołę
Podstawową Nr 2 projekt „Szkoła twórczych umysłów”.
 
Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z pytaniem, jakie jest zadłużenie Miasta na 31 grudnia 
2019 roku.
Odpowiadała Skarbnik Miasta.
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 33 581 258,85 zł.

Radny Leszek Jarosiński wyraził swoje obawy w kwestii zadłużenia miasta, a tym samym o 
zagrożeniu planowanych inwestycji. 
Wyraził swoje oraz w imieniu Klubu PIS niezadowolenie, miedzy innymi z powodu braku  w 
planowanym budżecie  inwestycji – ulicy Gąsiorowskiego. 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2020-2023.

Innych opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   poddała pod głosowanie autopoprawkę do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2020-2023.
Autopoprawka została w głosowaniu przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, 
za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących – 4.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Rudniak   przedstawiła treść uchwały 
III/343/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 
2019  roku w sprawie  opinii dotyczącej  wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rawa 
Mazowiecka oraz możliwości sfinansowania deficytu  budżetowego Miasta Rawa Mazowiecka.
  
Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu 
uchwały 

                  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2020-2023.

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 5.  Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.   
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Burmistrz Miasta Piotr Irla zabierając głos powiedział:

 Planuje się  dochody budżetu Miasta w 2020 roku na kwotę 104 990 350 zł,   z tego dochody
 bieżące  w wysokości 93 418 430 zł i dochody majątkowe  w wysokości 11 571 920  zł

W 2020  roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę 113 079 830 zł.
Wydatki bieżące budżetu w wysokości  90 069 830  zł, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na
kwotę 23 010 000 zł.
Planowane dotacje zewnętrzne to:
-   dotacja  z  budżetu  Unii  Europejskiej  i  budżetu  państwa  w  ramach  RPO  Województwa
Łódzkiego   
    na zadania obejmujące Rewitalizację Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 
   6 858 300 zł,
-   dotacja  z   budżetu  Unii  Europejskiej  i  budżetu  państwa  w  ramach  RPO  Województwa
Łódzkiego
    na realizację  projektu rawski eUrząd w kwocie 454 500 zł,
-  dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku 
    socjalnego w kwocie 874 720 zł,
-  dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na przebudowę targowiska miejskiego w
    kwocie 995 200 zł,
-  dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 
    ul. Sobieskiego w kwocie 839 200 zł.
Następnie Burmistrz Miasta kolejno wymienił planowane inwestycje na 2020 rok:
- Przebudowa ulicy Sobieskiego
 - Budowa ścieżki rowerowej
 - Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego
 - Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu
 - Remont ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja
 -  Remont chodnika ul. Jeżowska 
 - Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy   
   ulicy  Mszczonowskiej – budynek B
 - Remont Sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5
 - Wymiana pieca co w budynku Urzędu Miasta
 - „rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”
 -  Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku Piłsudskiego 4
 - Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4
 - Zakup sprzętu medycznego
 -  Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza
 - Przygotowanie aplikacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
 - Retencjonowania wód opadowych – dotacja celowa dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej na
   zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
 -  Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki
    Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego
 -  Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka
   Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w   
   tym kulturalnej
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego
 - Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji środowiskowych
   uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "TATAR - DOLNA"
 -  Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w
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    Rawie Mazowieckiej
 - Termomodernizacja budynku hali sportowej Tatar
 - Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowa.

 Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą o przyjęcie przedłożonego budżetu na 2020 r.

Następnie  referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Prognozowane  dochody  budżetu  Miasta  w  2020  roku  stanowi  kwota  104 990  350  zł,  
 z tego dochody bieżące w wysokości 93 418 430 zł i dochody majątkowe w wysokości 
11 571 920  zł.
 Prognozowane  dochody  na  2020  r.  stanowią  109,5  %  wykonanych  dochodów  z  roku
poprzedniego.  Dynamika  dochodów bieżących  2020/2019  to  105%,  dochodów majątkowych
167,4 %.
Na  dochody majątkowe składają  się  planowane  do pozyskania  w  trakcie  roku  dochody  ze
sprzedaży nieruchomości komunalnych z oferty inwestycyjnej naszego Miasta, dochody z tytułu
przekształcenia  prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości  w prawo  własności  –  kwota
łączna 1 550 000 zł  oraz dotacje z instytucji zewnętrznych pozyskane na realizację inwestycji
miejskich.
Planowane dotacje zewnętrzne to:
 dotacja z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach RPO Województwa 

Łódzkiego na zadania obejmujące Rewitalizację Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 
      6 858 300 zł,
 dotacja z  budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach RPO Województwa 

Łódzkiego na realizację  projektu rawski eUrząd w kwocie 454 500 zł,
 dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę budynku 

socjalnego w kwocie 874 720 zł,
 dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego na przebudowę targowiska miejskiego w

kwocie 995 200 zł,
 dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 
      ul. Sobieskiego w kwocie 839 200 zł.
W 2020  roku planuje się wydatki budżetu miasta na kwotę 113 079 830 zł.
Wydatki bieżące budżetu w wysokości  90 069 830  zł, i wydatki majątkowe – inwestycyjne na
kwotę 23 010 000 zł. W budżecie 2020 roku planowane wydatki to poziom 117,8 % wykonania
2019 r. Wydatki bieżące to dynamika 112 % w porównaniu z rokiem poprzednim.
Planowane wydatki inwestycyjne to pozom 148,3 %  wykonania roku poprzedniego.
Przy planowaniu  wysokości wydatków bieżących budżetu Miasta przyjęto normy:
      - wydatki na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych tj. wydatki statutowe  ustalono  na 
poziomie przewidywanego wykonania roku poprzedniego z uwzględnieniem średniorocznej 
dynamiki wzrostu cen towarów i usług na poziomie 2,5 %,
       - obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kontraktach 
z wykonawcami zadań, 

- środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w jednostkach organizacyjnych 
miasta przyjęto w wysokości jaka obowiązuje w roku 2019 i dodatkowo uwzględniono środki na 
wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Ponadto zaplanowano wydatki z 
uwzględnieniem skutków wzrostu kwoty najniższego wynagrodzenia, które od 2020 roku będzie 
wynosiło 2 450 zł.
Przy ustaleniu wysokości planowanych wydatków bieżących  zachowano zasadę określoną 
w art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z którą
planowane  wydatki  bieżące  budżetu  nie  mogą  przewyższyć  planowanej  kwoty  dochodów
bieżących, ujętych w uchwale budżetowej.  
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W zakresie  prognozowanych   przychodów  budżetu  miasta  Rawa Mazowiecka  w  2020  roku
planuje  się   przychody  z  kredytów  bankowych,  pożyczek  i  przychody  z  emisji  obligacji
komunalnych w kwocie łącznej 11 689 480 zł,  z tego na pokrycie deficytu 8 089 480 zł i na
spłatę wcześniejszych zobowiązań w wysokości 3 600 000 zł.
Struktura  procentowa  udziału  planowanych  wydatków  budżetu  miasta  w  podziale  na  działy
klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
1/ Oświata i wychowanie   – 29,4  % wydatków ogółem
2/ Pomoc rodzinie – 22,6 % wydatków ogółem
3/ Gospodarka komunalna – 6,8 % wydatków ogółem
4/ Pomoc społeczna -  5,3 % wydatków ogółem
5/ Utrzymanie i budowa dróg lokalnych i komunikacja –  5,4 % wydatków ogółem
6/ Administracja publiczna – 8,0  % wydatków ogółem
7/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 14 % wydatków ogółem 
8/ Kultura fizyczna i sport – 1,9 % wydatków ogółem
9/Pozostałe wydatki (handel, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, gospodarka 
mieszkaniowa) – 6,6 % wydatków ogółem.

Radny  Stanisław  Kabziński apelował  aby  w  tym  roku  wykonać  nawierzchnie  ulicy
Gąsiorowskiego.

Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla.
Sukcesywnie  są wykonywane   nawierzchnie  ulic  w mieście.  Ulica  Gąsiorowskiego też   jest
planowana, lecz na miarę środków finansowych.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany  budżet Miasta Rawa Mazowiecka 
na 2020 rok.

Innych opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   poddała pod głosowanie autopoprawkę do 
budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2020-2023.
Autopoprawka została w głosowaniu przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, 
za – 10, przeciw – 0, wstrzymujących – 4.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Rudniak  przedstawiła treść uchwały 
III/342/2019

                  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2019  roku 
                  w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2020 rok.

        
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie uchwalenia  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.
    
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.
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Burmistrz Miasta Piotr Irla podziękował Radzie Miasta  za uchwalenie budżetu Miasta na 2020
rok.  Podziękowania  skierował  również  do  Pani  Jolanty  Witczak  Skarbnik  Miasta,  swojego
zastępcy oraz naczelników i pracowników Urzędu Miasta.

Przerwa 20 minut. Godz. 16:20

Ad 6.  Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Stosownie do art. 219 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta ustala stawki dotacji
przedmiotowych na dany rok budżetowy dla zakładów budżetowych. 
W przypadku  naszego  Miasta  dotacje  przedmiotowe  są  udzielane  z  budżetu  dla  Ośrodkowi
Sportu  i  Rekreacji  na  pokrycie  kosztów utrzymania  1  ha  zbiornika  wodnego  Dolna  wraz  z
terenem przyległym do lustra wody, dotacja przedmiotowa do kosztów utrzymania 1 m  2  hali
sportowej  OSiR  działającej  przy  ul.  Tatar,  wykorzystywanej  głównie  na  zajęcia  sportowe  i
rekreacyjne dzieci i młodzieży oraz dotacja do kosztów utrzymania stadionu miejskiego wraz z
terenem przyległym. W budżecie miasta na 2020 rok jest zaplanowana dotacja na cele określone
powyżej w kwocie łącznej 830 000 zł, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tej
placówki w bieżącym roku.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała stawki dotacji przedmiotowych dla zakładu 
budżetowego.  

Innych opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie 
ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego.
    
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 7.  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu  
miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego obręb ewidencyjny Nr 7.   
                        
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb
ewidencyjny Nr 7, został sporządzony w wykonaniu uchwały Nr  XXXIV/239/17 Rady Miasta
Rawa  Mazowiecka  z  dnia  1  września  2017  r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Rawa  Mazowiecka,  obręb
ewidencyjny Nr 7.
Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym   i  uzyskał  opinię  Powiatowej  Komisji
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Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej oraz opinie i uzgodnienia właściwych
organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Dokumentacja  planu (projekt  planu wraz z  prognozą)  podlegała  dwukrotnemu wyłożeniu  do
publicznego wglądu. W okresie pierwszego wyłożenia wpłynęły 4 pisma zawierające uwagi, 
z czego uwagi z 3 pism zostały uwzględnione przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, 
zaś uwaga z jednego pisma została nieuwzględniona i skierowana do rozstrzygnięcia przez Radę
Miasta. 
W  okresie  drugiego  wyłożenia  wpłynęły  2  pisma  zawierające  uwagi,  które  zostały
nieuwzględnione przez Burmistrza i skierowane do rozstrzygnięcia przez Radę Miasta.  

Uwaga nr 1.
Zmiana przeznaczenia terenu z zabudowy usługowej (hotel) na zabudowę mieszkaniową z 
usługami. 

                       Działka nr ewid. 481/6, obręb 7
7.4.32.U - tereny zabudowy usługowej

Pierwsza uwaga, która została skierowana do rozstrzygnięcia przez Radę Miasta, wpłynęła w
okresie 1 wyłożenia do planu miejscowego. 
Uwaga  ta  dotyczy  zmiany  przeznaczenia  terenu  z  zabudowy  usługowej  na  zabudowę
mieszkaniową z usługami na działce Nr 481/6 w obrębie 7. 
W  uzasadnieniu  zawarto  stwierdzenie,  że  w  przyszłości  inwestor  ma  zamiar  wybudować
budynek mieszkalny jednorodzinny i wielorodzinny oprócz działalności usługowej.
Przy  rozpatrzeniu  uwagi  wzięto  pod  uwagę  położenie  działki  przy  drodze  powiatowej
prowadzącej na węzeł drogi ekspresowej Rawa Południe, położenie w obszarze oddziaływania
ruchu  samochodowego  oraz  dotychczasowe  zagospodarowanie  usługami  gastronomiczno-
hotelarskimi wymagającymi znaczących powierzchni parkingowych.

Mając na względzie wymienione uwarunkowania Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
postanowił nie uwzględnić uwagi i przedłożyć uwagę Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do 
rozstrzygnięcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie przedłożony wniosek 
Burmistrza Miasta o nieuwzględnienie uwagi dotyczącej zmiany przeznaczenia terenu z zabudowy
usługowej (hotel) na zabudowę mieszkaniową z usługami. 
Działka nr ewid. 481/6, obręb 7.

Wniosek w głosowaniu imiennym został przyjęty większością głosów. Głosowało 14 radnych,
za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Uwaga nr 2 
Zapewnienie dostępności komunikacyjnej do działek na obszarze 7.2.14.MN z ulicy 7.2.3.KD-D
przylegającej do terenu. 
Działka nr ewid. 481/6, obręb 7
7.2.14. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uwaga wpłynęła  w okresie  2 wyłożenia  planu do publicznego wglądu.  W piśmie  wniesiono
uwagi  w  zakresie  innych  rozwiązań  projektowych  dotyczących  nieruchomości  oznaczonej
działką  ewidencyjną  Nr  5/3  w  tym  zapewnienie  dostępności  komunikacyjnej  do  działek  na
obszarze 7.2.14.MN z ulicy 7.2.3.KD-D przylegającej  do terenu.  W piśmie  zawarto szerokie
uzasadnienie propozycji, których główne tezy wskazują na poniższe:
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 przyjęte rozwiązanie obsługi komunikacyjnej na przelotowym dojeździe o szerokości 6 m
nie jest optymalne,

 realizacja zabudowy na tym obszarze będzie utrudniona z uwagi na brak uzbrojenia 
terenu w dojeździe o długości 200 m,

 powiększenie minimalnej powierzchni z 700 m2 do 1000 m2 jest zbyt rygorystyczne,
 ustalenie planu o treści „istniejący dojazd działka Nr 5/5 do zachowania” jest 

nieuzasadnionym ograniczeniem prawa własności poprzez narzucenie konkretnego 
sposobu wykorzystania terenu. 

Projekt  planu  miejscowego  podlegał  ponownemu  (2)  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu.  W
trakcie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu również wpłynęła uwaga od Pana G.P. 
 Uwagi  zawarte  w piśmie  z  dnia  20 maja  2019 r.  dotyczyły  projektowanej  drogi  publicznej
wzdłuż  granicy działek  Nr 5/1,  5/3,  5/4  z  działką  Nr 4 oraz połączenia  tej  drogi  z  drogą o
symbolu 7.2.3.KD-D a w szczególności wniesiono o:

1) likwidację poprzeczki drogowej o szerokości 8 m przebiegającej wzdłuż granicy terenu 
oznaczonego symbolem 7.12.14.MN z gminą Rawa Mazowiecka w całości;

2) utworzenie na tej drodze placu do zawracania równomiernie z działki nr 5/3 i działki 
nr 4;

3) nienadawanie dla projektowanej ulicy kategorii drogi pożarowej ze zmniejszeniem 
wielkości placu do zawracania;

4) nieustalanie szerokości frontu działki budowlanej od strony drogi publicznej.

W  uzasadnieniu  wskazano  na  nadmierną  ingerencję  w  prawo  własności  proponowanymi
rozwiązaniami,  nieuzasadnionymi  interesem  publicznym.  Uwagi  uwzględniono  według
stwierdzenia  najdalej  idącego,  tj.  dotyczącego  nadmiernej  ingerencji  w  prawo  własności
proponowanymi rozwiązaniami, nieuzasadnionymi interesem publicznym. Nowy projekt planu
nie wyznaczał terenu pod drogę publiczną na przedmiotowych nieruchomościach a dostępność
do drogi publicznej działek budowlanych oparł na istniejącym dojeździe (działka ewidencyjna
Nr 5/5).
Do skorygowanego  projektu  planu miejscowego wniesiono w trakcie  drugiego wyłożenia  do
publicznego wglądu, uwagi,  których sens zmierza  do przywrócenia  rozwiązań wskazanym w
pierwotnym projekcie planu.
Rozpatrując uwagi zawarte w piśmie z dnia 30 lipca 2019 r. należy zauważyć, że w piśmie tym
nie wskazano jakie rozwiązanie byłoby satysfakcjonujące dla wnoszącego uwagę:

 czy wyznaczenie terenu pod drogę publiczną o szerokości 10 m z powiązaniem z drogą o 
symbolu 7.2.3.KD-D o szerokości 8 m (według pierwszego projektu planu),

 czy droga ma przebiegać również po terenie o symbolu 7.2.14.MN czy przylegać do tego 
terenu (realizacja drogi na terenie działki nr 4).

Uwzględnienie uwagi będzie skutkować naruszeniem interesu prawnego właściciela działki Nr 4,
który nie wniósł uwag do drugiego projektu planu, zwiększenie zobowiązań finansowych miasta 
z tytułu realizacji drogi, konieczność powtórzenia procedury sporządzenia planu miejscowego i 
jej wydłużenia o kolejne 4 miesiące.

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka postanowił rozpatrzyć uwagę 
negatywnie i przedłożyć ją do rozstrzygnięcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie przedłożony wniosek 
Burmistrza Miasta o nieuwzględnienie uwagi  w zakresie zapewnienie dostępności 
komunikacyjnej do działek na obszarze 7.2.14.MN z ulicy 7.2.3.KD-D przylegającej do terenu. 
Działka nr ewid. 481/6, obręb 7
7.2.14. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Wniosek w głosowaniu imiennym został przyjęty większością głosów. Głosowało 14 radnych,
 za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Uwaga nr 3.
W sytuacji nie uwzględnienia uwagi pierwszej zmienić zapis o treści „istniejący dojazd działka 
Nr 5/5 do zachowania”, na zapis „dostępność komunikacyjną do działek zapewnia dojazd 
(działka Nr 5/5)”. 
Działka nr ewid. 481/6, obręb 7
7.2.14. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Uwaga  druga  zawarta  została  w  tym  samym  piśmie  co  uwaga  1  i  brzmi:  w  razie  nie
uwzględnienia  uwagi  pierwszej  zmienić  zapis  o  treści  „istniejący  dojazd  działka  nr  5/5  do
zachowania”,  na  zapis  „dostępność  komunikacyjną  do  działek  zapewnia  dojazd  (działka  Nr
5/5)”.

Zapis  planu  miejscowego  o  treści  „istniejący  dojazd  działka  Nr  5/5  do  zachowania”,
proponowany  do  zmiany  na  zapis  „dostępność  komunikacyjną  do  działek  zapewnia  dojazd
(działka Nr 5/5)” należy rozpatrywać w kontekście definicji, co należy rozumieć przez pojęcie
„do zachowania” zawartej w przepisie § 4 ust. 3 pkt 13 o treści: „Ilekroć w planie miejscowym
jest  mowa  o  zachowaniu  obiektów  budowlanych  lub  przyrodniczych"  w  poszczególnych
terenach  -  należy  przez  to  rozumieć:  dopuszczalność  wykonywania  robót  budowlanych  na
istniejących obiektach budowlanych, a na istniejących obiektach przyrodniczych wykonywania
zabiegów  pielęgnacyjnych  i odtworzeniowych,  przy  spełnieniu  warunków  i  parametrów
zabudowy określonych planem”. 
Powyższa  definicja  wskazuje,  że  dojazd  (działka  Nr 5/5)  może  być  zlikwidowany,  o  ile  nie
naruszy to praw i uprawnień osób trzecich (roboty budowlane to również rozbiórka - likwidacja
drogi).  Należy  podkreślić,  że  działka  nr  5/5  służy  jako  dojazd  do  działki  nr  5/4  innego
właściciela.

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka postanowił rozpatrzyć uwagę 
negatywnie i przedłożyć ją do rozstrzygnięcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie przedłożony wniosek 
Burmistrza Miasta o nieuwzględnienie uwagi „w  sytuacji nie uwzględnienia uwagi pierwszej
 zmienić zapis o treści „istniejący dojazd działka Nr 5/5 do zachowania”, na zapis „dostępność 
komunikacyjną do działek zapewnia dojazd (działka Nr 5/5)”. 

Działka nr ewid. 481/6, obręb 7
7.2.14. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wniosek w głosowaniu imiennym został przyjęty większością głosów. Głosowało 14 radnych,
 za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Uwaga nr 4.
  

Propozycja innego rozwiązania projektowego dotyczącego nieruchomości oznaczonej działką 
ewidencyjną Nr 5/4 w zakresie zapewnienie dostępności komunikacyjnej do działek na obszarze 
7.2.13.MNu z ulicy 7.2.3.KD-D. 
Działka nr ewid.5/4, obręb 7
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7.2.13. MNu-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 Uwaga 4 wpłynęła w okresie 2 wyłożenia i dotyczy ona tego samego terenu, który omawiany był 
przy dwóch poprzednich uwagach. 

 

W  piśmie  wniesiono  uwagę  w  zakresie  innego  rozwiązania  projektowego  dotyczącego
nieruchomości  oznaczonej  działką  ewidencyjną  Nr  5/4  w zakresie  zapewnienie  dostępności
komunikacyjnej  do działek  na obszarze  7.2.13.MNu z ulicy 7.2.3.KD-D. W piśmie  zawarto
uzasadnienie propozycji, których główne tezy wskazują na poniższe:
rozwiązanie  pierwotne  (projekt  planu  wyłożony  po  raz  pierwszy)  zapewniało  optymalne
rozwiązanie komunikacji mojej działki, istniejący dojazd nie zapewnia pełnej swobody.

Projekt planu miejscowego podlegał  ponownemu (2) wyłożeniu  do publicznego wglądu.  W
trakcie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu również wpłynęła uwaga, która dotyczyły
projektowanej  drogi  publicznej  wzdłuż granicy działek  nr 5/1,  5/3,  5/4 z działką  nr  4 oraz
połączenia tej drogi z drogą o symbolu 7.2.3.KD-D a w szczególności wniesiono o:
likwidację  poprzeczki  drogowej  o  szerokości  8  m  przebiegającej  wzdłuż  granicy  terenu
oznaczonego symbolem 7.12.14.MN z gminą Rawa Mazowiecka w całości;
utworzenie na tej drodze placu do zawracania równomiernie z działki Nr 5/3 i działki Nr 4;
nienadawanie dla projektowanej ulicy kategorii drogi pożarowej ze zmniejszeniem wielkości
placu do zawracania.
W  uzasadnieniu  wskazano  na  nadmierną  ingerencją  w  prawo  własności  proponowanymi
rozwiązaniami,  nieuzasadnionymi  interesem  publicznym.  Uwagi  uwzględniono  według
stwierdzenia  najdalej  idącego,  tj.  dotyczącego  nadmiernej  ingerencji  w  prawo  własności
proponowanymi, rozwiązaniami, nieuzasadnionymi interesem publicznym.
Nowy  projekt  planu  nie  wyznaczał  terenu  pod  drogę  publiczną  na  przedmiotowych
nieruchomościach a dostępność do drogi publicznej działek budowlanych oparł na istniejącym
dojeździe (działka ewidencyjna Nr 5/5).
Do skorygowanego projektu planu miejscowego wniesiono w trakcie drugiego wyłożenia do
publicznego wglądu,  uwagę,  której  sens zmierza  do przywrócenia  rozwiązań wskazanym w
pierwotnym projekcie planu.
Rozpatrując uwagę zawartą w piśmie z dnia 30 lipca 2019 r. należy zauważyć, że w piśmie tym
nie wskazano, jakie rozwiązanie byłoby satysfakcjonujące dla wnoszącej uwagę:
czy wyznaczenie  terenu pod drogę publiczną  o szerokości  10 m z powiązaniem z  drogą o
symbolu  7.2.3.KD-D  o  szerokości  8  m  (wg  pierwszego  projektu  planu),  czy  droga  ma
przebiegać również po terenie o symbolu 7.2.14.MN czy przylegać do tego terenu (realizacja
drogi na terenie  działki  Nr 4), czy należy poszerzyć  istniejący dojazd do parametrów drogi
dojazdowej, minimum 10 m kosztem działek 5/1 i 5/4.
Uwzględnienie uwagi będzie skutkować:
naruszeniem interesu prawnego właściciela działki Nr 4, który nie wniósł uwag do drugiego
projektu planu albo właściciela działki Nr 5/1,
zwiększenie zobowiązań finansowych miasta z tytułu realizacji drogi, konieczność powtórzenia
procedury sporządzenia planu miejscowego i jej wydłużenia o kolejne 4 miesiące.

Z  uwagi  na  powyższe  Burmistrz  Miasta  Rawa  Mazowiecka  postanowił  rozpatrzyć  uwagę
negatywnie i przedłożyć ją do rozstrzygnięcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie przedłożony 

. 
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wniosek
 Burmistrza Miasta dotyczący  innego rozwiązania projektowego dotyczącego nieruchomości 
oznaczonej działką ewidencyjną Nr 5/4 w zakresie zapewnienie dostępności komunikacyjnej do
działek na obszarze 7.2.13.MNu z ulicy 7.2.3.KD-D. 

Działka nr ewid.5/4, obręb 7
7.2.13. MNu-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

 

Wniosek w głosowaniu imiennym został przyjęty większością głosów. Głosowało 14 radnych,
 za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 8.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka,  obręb ewidencyjny Nr 7.

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Łódzkiego z dnia 4 października 2019 r.
(Znak  PNIK-I.4131.853.2019)  stwierdzono w całości  nieważność  uchwały  Nr  X/77/19 Rady
Miasta RawaMazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r. Dokumentacja projektu planu miejscowego
została skorygowana o uwagi zawarte w rozstrzygnięciu Wojewody Łódzkiego. Charakter korekt
nie wymagał dokonania ponownego zaopiniowania i uzgodnienia projektu planu.
Projekt planu miejscowego podlegał ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu w zakresie:
1) zmiany na rysunku Nr 1, przebiegu linii zabudowy i wprowadzenia pasa ochronnego od
    napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, w obrębie działki ewidencyjnej Nr 170         
    położonej w terenie o symbolu 7.1.10.MNu przy ul. Akacjowej;
2) zmiany na rysunku Nr 1, polegającej na wprowadzeniu linii zabudowy w terenach o symbolu
    7.1.11.MNu i 7.1.15.U od strony ul. Akacjowej;

3) zmiany tekstu planu dla terenów o symbolach 7.1.19.U (położonego przy ul. Wyzwolenia)    
    i 7.4.32.U (położonego przy ul. Katowickiej), polegającej na wprowadzeni nowego   
    brzmienia tiretu szóstego w § 6 ust. 18 pkt 2 lit. b oraz tiretu szóstego w § 9 ust. 26 pkt 2 
    lit. b o treści:
-  teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak dla terenów
   przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
4) zmiany tekstu planu dla terenu o symbolu 7.1.23.P (położonego przy ul. Tomaszowskiej), polegającej na   
   wprowadzeniu nowego brzmienia tiretu piątego w § 6 ust. 21 pkt 2 lit. b o treści:
-  teren nie podlega ochronie przed hałasem w myśl przepisów odrębnych;
5) zmiany tekstu planu dla terenu o symbolu 7.2.21.U (położonego przy ul. Katowickiej), polegającej
    na wykreśleniu z treści § 7 ust. 15 pkt 2 lit. e wskaźnika miejsc do parkowania pojazdów osobowych na  
   jedno mieszkanie;
6) zmiany tekstu planu dla terenu o symbolu 7.2.3.KD-D (położonego w rejonie ul. Katowickiej),
    polegającej na wprowadzeni nowego brzmienia lit. b w § 7 ust. 4 pkt 2 o treści:
b) szerokość pasa drogowego 10 m, z uwzględnieniem trójkątnych poszerzeń pasa drogowego w
    obrębie skrzyżowań, o długości boków równoległych do osi jezdni 5 m.
W okresie trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu i w okresie zbierania uwag nie wpłynęły pisma
zawierające uwagi.
W wyniku korekty projektu planu nie wystąpiły zmiany w prognozie wpływu na środowisko oraz w
prognozie finansowej sporządzenia planu miejscowego.
Projekt  uchwały  w  sprawie  planu  miejscowego  podlegał  jednoczesnym  procedurom
sporządzenia planu miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o
planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  oraz  procedurom  strategicznej  oceny
oddziaływania na środowisko przewidzianym przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
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udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych organów oraz zapewniono
udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu.
W związku z przepisami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, należy stwierdzić co następuje:
− projekt uchwały w sprawie planu miejscowego, jako dokument końcowy będący przepisem
   prawa, nie podlegał wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń;
− w projekcie uchwały w sprawie planu miejscowego zostały uwzględnione opinie właściwych
   organów;
− w trakcie trzech procesów wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
   wpłynęła łącznie 6 pism zawierające uwagi do ustaleń projektu planu, uwagi w 3 pismach
   zostały rozstrzygnięte negatywnie;
− z uwagi na położenie obszaru planu miejscowego nie przeprowadzono postępowania
   dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
   postanowień dokumentu opierają się na przepisach art. 32 ustawy o planowaniu  
   i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Stanisław Kabziński - wiceprzewodniczący 
Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie przyjęcia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie 
 przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 
 obręb ewidencyjny Nr 7.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
 
Ad  9. Zmiana uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 
2019 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady 
Miasta Rawa  Mazowiecka z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w
rejonie ulicy  Kazimierza Wielkiego (za kolejką wąskotorową)

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 19 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę  Nr XIV/108/19  w
sprawie przystąpienia  do sporządzenia  zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta  Rawa
Mazowiecka  z  dnia  29  października  2008  r.  w sprawie  zmiany  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy
Kazimierza Wielkiego (za kolejką wąskotorową).
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W § 2 przedmiotowej uchwały w skutek omyłki pisarskiej wpisano, że granice obszaru zmiany 
planu pokrywają się z granicami terenów o symbolach 2.197.MNp i 2.198.M, zamiast o 
symbolach 2.197.MNu i 2.198.M zgodnie z obowiązującym planem. 

W związku z powyższym, celowe jest przyjęcie przez organ stanowiący Miasta Rawa 
Mazowiecka uchwały zmieniającej tę uchwałę w zakresie usunięcia powyższej omyłki. 

Opinię  Komisji  Komunalnej    przedstawił   Stanisław  Kabziński  -  wiceprzewodniczący
Komisji.  
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała    proponowaną  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr
XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w  sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29
października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy  Kazimierza Wielkiego (za kolejką
wąskotorową)

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta Rawa
 Mazowiecka z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy 
Kazimierza Wielkiego (za kolejką wąskotorową).

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

Ad  10.   Zmiana uchwały Nr XVIII/128/16  Rady Miasta  Rawa Mazowiecka z dnia  22
czerwca  2016  r.   w  sprawie  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących  w  skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Idzikowska. 
Powiedziała m.in.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  Rada Miasta Rawa Mazowiecka 
uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Przedmiotowa uchwała wprowadza zmiany w zasadach wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, stanowiących załącznik do 
uchwały Nr XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2016 r., 
w zakresie wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającego oddanie w najem lub 
podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokości dochodu 
gospodarstwa domowego uzasadniającego zastosowanie obniżek czynszu, które dostosowują 
zapisy obecnie obowiązującej uchwały do aktualnej sytuacji w gospodarce mieszkaniowej na 
terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 
Ponadto uchwała Nr XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2016 r. od
chwili podjęcia nie była zmieniana, dlatego również z uwagi na wzrastające minimalne 
wynagrodzenie za pracę, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w powyższym zakresie. 
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Stanisław Kabziński - wiceprzewodniczący 
Komisji.  
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Komisja pozytywnie  zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  zmiany uchwały  Nr
XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad 

   wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy  Miasto Rawa      
   Mazowiecka.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska    przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w
sprawie zmiana uchwały Nr XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca
2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasto 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  11. Wyposażenie w majątek samorządowego zakładu budżetowego.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Nakłady inwestycyjne w kwocie 1.648.674,72 zł poniesione na remont elementów budowli 
zbiornika wodnego Dolna - jazu piętrzącego, ekranu i falochronu  zapory czołowej oraz  ujęcia 
Małej Elektrowni Wodnej, będącego w trwałym zarządzie  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie 
Mazowieckiej , przekazuje się na rzecz Ośrodka powiększając tym samym wartość jego mienia 
komunalnego.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie 
wyposażenia w majątek samorządowego zakładu budżetowego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie wyposażenia w majątek samorządowego zakładu budżetowego.

Uwag do treści uchwały nie było.

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

Ad  12.  Przyjęcie stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu  
rawskiego.

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

   W dniu 3 grudnia 2019 r. do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka wpłynęło pismo Starosty
Rawskiego  wraz  z  załączoną  kopią  uchwały  Nr  XV/109/2019  Rady  Powiatu  Rawskiego  w
Rawie Mazowieckiej 

    z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na 
 terenie powiatu rawskiego z prośbą o poparcie tej inicjatywy i podjęcie stosownej uchwały.

Biorąc  pod  uwagę  swoiste  wykluczenie  komunikacyjne  wszystkich  gmin  powiatu
rawskiego,  również  i  Miasta  Rawa  Mazowiecka  spowodowane  brakiem  dostępu  do  taniego
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transportu  kolejowego  oraz  wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  mieszkańców  w  tym
względzie, zasadnym jest podjęcie uchwały popierającej powyższą inicjatywę.

                 Stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka
w sprawie powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego

W nawiązaniu do uchwały Nr XV/109/2019 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 28 listopada 2019 
r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego,
Rada Miasta Rawa Mazowiecka popiera przedstawioną inicjatywę.
Powiat rawski nie posiada dostępu do połączeń kolejowych, w związku z czym mieszkańcy 
naszego powiatu nie mają możliwości skorzystania z najtańszego na chwilę obecną środka 
transportu. Najbliższe stacje kolejowe dostępne dla jego mieszkańców znajdują się w powiatach 
sąsiednich, czyli w oddalonych o 25 km Skierniewicach i Tomaszowie Mazowieckim oddalonym
od Rawy o 35 km. Jest to duży problem, ponieważ wielu mieszkańców powiatu rawskiego, a 
przede wszystkim Rawy Mazowieckiej pracuje w dużych ośrodkach miejskich takich jak Łódź 
czy Warszawa. Ważną kwestią jest również dojazd uczniów i studentów do dużych miast oraz 
możliwość tańszego transportu towarów. Brak dostępu kolejowego powoduje pewnego rodzaju 
wykluczenie komunikacyjne mieszkańców powiatu, jak również gmin położonych na jego 
terenie, w tym Miasta Rawa Mazowiecka.
Brak dostępności do transportu kolejowego jest problemem który już dawno został dostrzeżony 
przez władze samorządowe naszego powiatu. Potrzebę tę widzą i sygnalizują również 
mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka.
W związku z powyższym Rada Miasta Rawa Mazowiecka, mając na względzie fakt, iż powyższa
inicjatywa służyć będzie również mieszkańcom Miasta Rawa Mazowiecka i przeciwdziałać ich 
wykluczeniu komunikacyjnemu, popiera pomysł wykorzystania istniejącej infrastruktury 
kolejowej na terenie powiatu rawskiego, czyli Centralnej Magistrali Kolejowej i usytuowania 
stacji kolejowej PKP w miejscowości Żurawia w gminie Biała Rawska przy linii kolejowej nr 4 
Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 725.

Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił  Krzysztof Chałupka - 
przewodniczący Komisji.  

   Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  przyjęcia    
   stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu  rawskiego.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
    przyjęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu  rawskiego.

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.   Wyrażenie  zgody  na przystąpienie  do realizacji  projektu pod nazwą "CUŚ
DOBREGO",   współfinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

   Temat referował Artur Piotrowski –Z-ca Burmistrza Miasta.
   Powiedział m.in.

W dniu 21.01.2020 r. opublikowano wyniki konkursu nr RDPL.09.02.01-10-001/19 w którego 
ramach został złożony wniosek o dofinansowanie projektu realizacji Centrum Usług 
Środowiskowych w powiecie rawskim pod nazwą "CUŚ DOBREGO". 
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Realizacja projektu oparta jest na partnerstwie jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów 
ekonomii społecznej z terenu powiatu rawskiego trwającego w  latach 2020-2022.
Miasto Rawa Mazowiecka jako partner w projekcie pozyska środki na dofinansowanie świadczenia 
usług opiekuńczych. W okresie realizacji projektu całkowita wartość zadania Miasta Rawa 
Mazowiecka wyniesie 302.844 zł, w tym udział własny Miasta Rawa Mazowiecka stanowić będzie 
kwotę 19.200 zł.
Przystąpienie do niniejszego projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020 daje Miastu Rawa Mazowiecka możliwość pozyskania środków finansowych na 
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, 
niepełnosprawności lub długotrwałej choroby wymagają pomocy osób drugich w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych. Biorąc pod uwagę stałe zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi 
wśród mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka przystąpienie do niniejszego projektu umożliwi 
świadczenie większej liczby godzin usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Miasta Rawa 
Mazowiecka przy mniejszych wydatkach Miasta Rawa Mazowiecka na te usługi w części objętej 
dofinansowaniem z projektu w okresie 2020-2022.
 Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą 
"CUŚ DOBREGO", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przez Miasto 
Rawa Mazowiecka umożliwi zawarcie koniecznej umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu 
"CUŚ DOBREGO".

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
    wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą "CUŚ DOBREGO", 
    współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
    Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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  14.  Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa  Mazowiecka  
   na lata 2016-2025 w roku 2019.

Temat referował Mariusz Szadkowski – Kierownik Biura ds. rewitalizacji.
Powiedział m.in.

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-
2025 przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do  programu. Projekty są 
podzielone na kategorie według stopnia ich realizacji.

 Zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych -  projekty,  których realizacja została
zakończona w 2017 i 2018 roku.

 Zrealizowane  w  obecnym  okresie  sprawozdawczym  -  projekty,  których  realizacja  została
zakończona w 2019 roku.
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 Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane.

 Projekty niezrealizowane - projekty, których realizacja rozpocznie się w po 2019 r. 

 Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które
zostały zrealizowane lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Programie.

W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług 
Wspierania Rodziny” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
oraz „W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” realizowany przez oraz 
Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej. Ich realizacja została 
szczegółowo opisana w sprawozdaniu za 2017 rok. W projekcie „Rozwój Usług Wspierania Rodziny”
zmianie, w odniesieniu do raportu otwarcia, uległy wartości docelowe, które zostały przedstawione w 
raporcie z monitoringu. 
W 2018 roku została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: „Rawscy Seniorzy 
Sprawni i Aktywni” realizowany przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Rawa
Gra dla Wszystkich” realizowany przez Stowarzyszenie TOPORY oraz „Pomóż Innym i Sobie” 
realizowany przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”. Ich realizacja została szczegółowo opisana w 
zeszłorocznym sprawozdaniu.

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych:
1. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
2. Program Aktywizacja i Integracja
 
Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych daje organizacjom społecznym i grupom 
nieformalnym możliwość działania na rzecz mieszkańców miasta bezkosztowo w lokalu do tego 
przeznaczonym. Jest miejscem, w którym organizacje pozarządowe, działające na obszarze miasta i 
działające na rzecz mieszkańców, mogą pracować wspólnie. W ramach oferty mogą być również 
przeprowadzane specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych.

Projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji:
1. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
2.  Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
3.  Rawscy Skauci jak Zawisza
4.  Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Rada Miasta przyjęła przez aklamacje przedłożone sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Rawa  Mazowiecka na  lata 2016-2025 w roku 2019.

Ad  15. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  
organizacyjne  miasta w IV kwartale 2019r. 

Sprawozdanie przedstawiła Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska.
Sprawozdanie zawierało okres od 1 października   2019 r. do 31 grudnia  2019 r.

               W tym okresie zostało zarejestrowanych 137  umów, z czego: 
               - 4   w Przedszkolu Nr 1
                 - 2  w Przedszkolu Nr 2
                 - 1  w Przedszkolu Nr 3

  - 3  w Szkole Podstawowej Nr 1
  - 4  w Szkole Podstawowej Nr 2 
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  - 6  w Szkole Podstawowej Nr 4 
  - 12 w Miejskim Domu Kultury,
  - 9   w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
  - 4   w Muzeum Ziemi Rawskiej,
  - 3   w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
  - 11   w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - 1     w Żłobku „TUPTUŚ”
  - 103 w Urzędzie Miasta
   
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania.

 Ad 16.  Sprawozdanie z realizacji  uchwał w IV kwartale 2019 roku.

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

Rada Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 1  października  2019 r. do dnia 31 grudnia   2019 r. 
podjęła 22 uchwały. Zrealizowanych zostało 36  uchwał, a w trakcie realizacji pozostaje 67 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  20 grudnia  2019 roku do 30 stycznia  2020 r.
                    Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:
                     - przydział mieszkań socjalnych,
                     - trudne warunki lokalowe,
                     - komunikacja miejska,
                     - współpraca miasta w organizacji imprez.
                     Udział w spotkaniach:

- w wigilii w Dziennym Domu Seniora
- w sprawie sądowej- Klub Sportowy Olimpijczyk
- w otwarciu boiska przy Sp. nr 1
- w Wigilii w Rawiku
-  w Walnym Zgromadzeniu RBSS
- w Wigilii w ZGO
- w spotkaniu wigilijnym w OSP
- w spotkaniu wigilijnym w Stowarzyszeniu Szansa
- w Wigilii Miejskiej
- w spotkaniu w sprawie Orszaku Trzech Króli
- w Gali Noworocznej
- w spotkaniu Polskiego Związku Emerytów i Rencistów
- w Powiatowym Koncercie Kolęd w Babsku
- w Rawskim Kolędowaniu
- w Orszaku Trzech Króli 
- w spotkaniu w sprawie mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym
- w spotkaniu z Marszałkiem Ziembą w Łodzi
- w spotkaniu ze starostą
- z przedstawicielem firmy Bajor Consulting w sprawie ścieżki pieszo-rowerowej
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- w spotkaniu w sprawie strategii
- w otwarciu imprezy WOŚP
- w spotkaniu ws. koncepcji drogi -wyprowadzenie ruchu ciężarowego z miasta 
- w spotkaniu w sprawie 30-lecia samorządu
- w spotkaniu  sprawie mieszkań socjalnych
- w spotkaniu dot. planu miejscowego- obręb nr 4
-  Złożenie kwiatów z okazji 22 stycznia
- w spotkaniu z Panią konserwator w Łodzi.

Rada Miasta przyjęła przedłożone sprawozdanie.

    Ad    18. Interpelacje, zapytania.

    Przewodnicząca Grażyna Dębska poinformowała Radę o korespondencji, która wpłynęła do
    Biura Rady.
    - pismo Burmistrza Miasta  - zaproszenie na spotkanie, którego celem będzie zaprezentowanie 
      wyników oraz wniosków „ Diagnozy lokalnych problemów społecznych Miasta Rwa Mazowiecka”

   przeprowadzonych przez Centrum Progres.

- pismo Miejskiej Rady Seniorów  skierowane do Burmistrza Miasta w sprawie planu zmiany tras 
  komunikacji miejskiej,

- pismo  mieszkańca  w sprawie w sprawie zakazu budowania nadajników sieci  telefonii 
  komórkowej 5G na terenie miasta Rawa Mazowiecka  zostanie rozpatrzony przez organ 
  stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka na jego posiedzeniu planowanym  na przełomie marca
  i kwietnia  2020 roku.

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła zakończenie
obrad XV Sesji Rady Miasta VIII kadencji.
Sesja trwała od godz. 1400  do   1830.
Sporządziła: Alicja Lasota.
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