
 P R O T O K O Ł 
z obrad  XVII  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta

Rawa Mazowiecka  w dniu  20 marca   2020 r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali widowiskowej  Miejskiego Domu Kultury. Rawa 
Mazowiecka. Uczestniczyło  14 radnych. 

Nieobecni radni usprawiedliwieni:
1. Sławomir Stefaniak.
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla , Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski. 
 
Obrady  XVII  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała  radnych  przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych. 

Następnie przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta 
na dzień 20 marca 2020 r wraz z proponowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na   lata 2020-2023.
3. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.
4. Zakończenie obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na   lata 2020-2023.
4. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.
5. Zakończenie obrad.

Uwag do proponowanego porządku obrad nie było.

Ad 3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.

Temat referował Burmistrz Miasta Piotr Irla.
Powiedział m.in.
 Do wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany 
  w limitach wydatków na następujące zadanie:
- Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka zadanie 1.1.2.2 Zarządzanie projektem, jego obsługa i 
promocja, zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 50 000 zł i ostateczny limit 
wydatków na tym zadaniu wynosi: w 2020 roku kwota 410 000 zł,  w 2021 roku kwota 330 000 zł.

Opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2020-2023.



Uwag do treści uchwały nie było.

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

Ad 4. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.

Temat referował Burmistrz Miasta Piotr Irla . 
Powiedział m.in.
Proponowane zmiany budżetu Miasta na 2020 rok w następującym zakresie:
zmiany w planie wydatków w następujących działach:
1/ Dział 600 – Transport.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne: przenosi się środki finansowe w kwocie 190 000 zł 
z planowanych w budżecie na realizacje inwestycji „Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół 
zalewu”  na zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji w dziale 921, 
rozdziale 92195.

2/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92195 - Pozostała działalność

1. Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym
kulturalnej.
Plan – 2.150.000,00 zł
Zwiększenie – 140.000,00 zł
Plan po zmianach – 2.290.000,00 zł

Na etapie prac wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu inwestycji inwestor podjął decyzję 
o konieczności wykonania nie przewidzianych w projekcie robót, które w znacznym stopniu 
poprawią estetykę pomieszczeń oraz funkcjonalność obiektu i jego zagospodarowania, takich jak: 
sufit podwieszany w korytarzu piwnic, zabudowa kanałów w łączniku szklanym, zakup nowej kostki
na część parkingu, obróbki blacharskie na murze ogrodzeniowym, wykonanie ogrodzenia 
oddzielającego ogólnodostępny parking od podwórza Urzędu Miasta.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia budżetu w tej inwestycji o kwotę 
140.000,00 złotych.
Decyzja Inwestora o konieczności realizacji w/w prac dodatkowych została poprzedzona 
konsultacjami z projektantem i inspektorami nadzoru.

2. Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja
Plan – 360 000,00 zł
Zwiększenie – 50.000,00 zł
Plan po zmianach – 410.000,00 zł

Środki zapisane w tym zadaniu przewidziane są między innymi, na sfinansowanie kosztów 
inspektorów nadzoru inwestorskiego (branże: konstruktorska, drogowa, wod- kan, elektryczna, 
teletechnika, zieleń) oraz na przeprowadzenie badań archeologicznych w postaci nadzoru 
archeologicznego, które muszą być prowadzone nad inwestycją polegającą na przebudowie 
centrum miasta. Z przeprowadzonych przetargów nieograniczonych wynika, że aby podpisać 



umowy na wykonanie w/w usług należy zapewnić w budżecie dodatkowe środki w wysokości 
50.000 zł.  

Ponadto wprowadza się autopoprawkę do uchwały  budżetowej –
Zmiany zapisu § 8 i § 18  w zakresie zwiększenia wysokości zobowiązań z tytułu zaciągania  
kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu  przejściowego 
z kwoty 3000 000 do kwoty 6 000 000 zł.

Opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.
    
Uwag do treści uchwały nie było.

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

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

Sesja trwała od godz. 1400  do   1600.
Sporządziła: Alicja Lasota.


