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

Rawa Mazowiecka  w dniu 27 lutego  2020r.

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  XVI  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. 
Zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.
 
Uwag ani propozycji do porządku obrad nie było. 

Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XV Sesji  Rady Miasta.     
4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
    obszar położony przy ul. Słowackiego.
5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
    Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 3.
6. Nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72.
7. Zmiana uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
    na  lata  2020-2023.
8. Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.                 
9. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
10. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.
11. Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

      właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatora  i przewoźników 
      oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

12. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
   zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku.
13. Ustalenie regulaminu targowiska miejskiego.
14. Rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej oraz
   zadań Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka sprawującego nadzór nad jej działalnością.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
   stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
   terytorialnego za rok 2019.
 17. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby
   związane z realizacją zadań.
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18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
19. Interpelacje, zapytania.
20. Zakończenie obrad.

Ad 3.  Przyjęcie protokołu z obrad XV  Sesji Rady Miasta.
 
Uwag do protokołu  nie było.

Ad 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
 Rawy Mazowieckiej obszar położony przy ul. Słowackiego.

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
obszar  położony  przy  ul.  Słowackiego,  został  sporządzony  w  wykonaniu  uchwały  Nr
XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia
do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Rawy
Mazowieckiej,  obszar  położony  przy  ul.  Słowackiego,  zmienioną  uchwałą  Nr  VII/52/19  Rady
Miasta z dnia 16 maja 2019 r.  
Projekt zmiany planu podlegał procedurze określonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskał opinie i uzgodnienia Powiatowej
Komisji  Urbanistyczno-Architektonicznej  w  Rawie  Mazowieckiej  oraz  właściwych  organów
wymienionych w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Dokumentacja zmiany planu (projekt planu wraz z prognozą) podlegała dwukrotnemu wyłożeniu
do publicznego wglądu. W okresie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły uwagi,
które  spowodowały  zmianę  zakresu  opracowania  zmiany  planu  poprzez  jego  ograniczenie  do
obszaru  działek  ewidencyjnych  331,  336/2  i  337.  Po  zmniejszeniu  opracowania  uchwałą  Nr
VII/52/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r. dokumentacja zmiany planu
podlegała ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu. W okresie wyłożenia i w okresie 14 dni
po tym okresie uwagi nie wpłynęły.
 
Kierunki  rozwoju  przestrzennego  na  obszarze  opracowania  zmiany  planu  zostały  określone  w
"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka"
zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016
r.  w sprawie  uchwalenia  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka, ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019
r.  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest uchwalenie planu miejscowego.

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Rawy  Mazowieckiej   obszar  położony  przy  ul.
Słowackiego.
 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar
położony przy ul. Słowackiego.

Uwag do treści uchwały nie było.
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
 
Ad 5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 3.

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
Przedmiotem uchwały jest  przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 3.
Na podstawie przepisów art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę Nr VII/50/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
aktualności  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Rawa
Mazowiecka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Rawa
Mazowiecka.  Uchwała  została  podjęta  w  oparciu  o  opracowanie  „Analiza  zmian  w
zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Rawa Mazowiecka lata 2006– 2018”. 
W  ww.  uchwale  zakłada  się  sporządzenie  planów  miejscowych  na  obszarach  wskazanych
ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  do  rozwoju
przestrzennego  zabudowy  oraz  dla  obszarów,  na  których  obowiązujące  plany  miejscowe  nie
spełniają wymogów określonych przepisami prawa.
Celem sporządzenia nowego planu miejscowego dla obrębu Nr 3 będzie:
- opracowanie nowego jednolitego planu dla całego obrębu ewidencyjnego (tekstu i rysunku)
   w obszarze, na którym obowiązuje siedem odrębnych uchwał w sprawie planu i zmian planu
   miejscowego z kilkunastoma załącznikami graficznymi do tych uchwał,
- uwzględnienie wniosków zakwalifikowanych do zmiany planu.
Ustalenia nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nr 3 :
- nie naruszą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- nie wywołają skutków finansowych dla samorządu lub skutki te będą niewielkie,
- nie naruszą ładu przestrzennego obszaru.

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała    proponowaną  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta   Rawa Mazowiecka,
obręb ewidencyjny Nr 3.
 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa
Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 3.

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. 6. Nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72.

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
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Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy  ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej
nr 72, na odcinku od kolejki wąskotorowej w kierunku zachodnim do granic administracyjnych
miasta Rawa Mazowiecka.
Ulica ta jest zlokalizowana w pasie drogowym drogi krajowej nr 72 jako dodatkowa jezdnia
 i stanowi ona drogę publiczną, co wynika z pisma zarządcy tej drogi – Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad znak: O.Ł.Z-2.443.206.2019.1mws z dnia 16 stycznia 2020 r.
Zgodnie  z  art.  18  ust.  2  pkt  13  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym,
podejmowanie  uchwał  w  sprawie  nazw  ulic,  placów  publicznych,  mostów  oraz  wznoszenia
pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy.
Ustalenie  nowej  nazwy  ulicy,  będącej  przedmiotem  niniejszej  uchwały  wiąże  się  z  potrzebą
zapewnienia  prawidłowej  i  czytelnej  numeracji  porządkowej,  położonych  w  jej  sąsiedztwie
nieruchomości  przeznaczonych  pod  zabudowę,  zgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z
Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i adresów.
Na posiedzeniach Komisji pojawiała się nazwa ulicy „Nektarowa” .

Radny Stanisław Kabziński zgłosił propozycje nazwy ulicy „Strażacka”.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  poddała pod głosowanie  propozycję 
Aby proponowana ulica nazywała się „Nektarowa”.
Wniosek w głosowaniu imiennym został przyjęty większością głosów. Głosowało 15 radnych,
 za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących – 3.
 Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki.

Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego   przedstawił  Krzysztof Chałupka - 
przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną  nazwę ulicy „Strażacka”.
Głosowało 5 radnych, za – 3, przeciw – 1 wstrzymujących – 1.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 
12, przeciw – 1 , wstrzymujących – 2.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad  7.  Zmiana  uchwały  w  sprawie   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Rawa
Mazowiecka  na  lata  2020-2023.

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

Dane zawarte  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  dotyczące  2020 roku muszą  być  zgodne z
danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka  w zakresie wyniku
budżetu,  wielkości przychodów i rozchodów oraz prognozowanej kwoty długu budżetu miasta. 
W związku ze zmianą budżetu miasta do planu przychodów  budżetu na 2020 rok wprowadza się
zwiększenie  o kwotę  412 000 zł planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych.
Kwota planowanych przychodów budżetu po zmianie wynosi 12 101 480 zł.
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Zwiększa się o kwotę 412 000 zł planowany deficyt budżetu, który wynosi 8 501 480 zł.
W  związku  ze  zmianami  w  planie  przychodów   budżetu   zmianie  ulega  również  wysokość
prognozowanej kwota długa na koniec 2020 roku, która stanowi wartość 42 041 824  zł.

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

Innych 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 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 8. Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.     
            
Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.

Proponowana  zmiana budżetu Miasta na 2020 rok obejmuje:

Zmiany w planie dochodów obejmują:

1/ Dział 801- Oświata i wychowanie.

– w § 2005 wprowadza się do planu dochodów dotację z budżetu Unii Europejskiej z Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w wysokości 97 084 zł na realizację projektu „Szkoła bez
granic”  w Szkole Podstawowej Nr 2, zgodnie z umową. 

2/ Dział 855 – Rodzina.

W § 0970 w kwocie 10 000 zł to planowane dochody z tytułu wpłaty – zwrotu do budżetu zasiłków 
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3/ Dział 926 – Kultura fizyczna.

- w § 2440 dochody w kwocie 8 000 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na
prowadzenie zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci z klas I-III.
- w § 6280 kwota 128 000 zł  to dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi  na remont elektrowni
wodnej zbiornika  DOLNA, inwestycja była wykonana w grudniu ubiegłego roku, dofinansowanie
wpłynęło w styczniu br.

Zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ Dział 600 – Transport.

-  rozdział  60016 –  wprowadza się  w planie  wydatków zwiększenie  wydatków majątkowych  o
kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na:
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1. Budowa ścieżki rowerowej

Plan – 1 450 000,00 zł

Zwiększenie – 500 000,00 zł
Plan po zmianach – 1 950 000,00 zł
W  odpowiedzi  na  ogłoszony  przetarg  nieograniczony  na  budowę  ścieżki  pieszo-rowerowej
wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich oferuje wykonanie zadania za kwotę 1 730 000 zł. Ponieważ
jednak  planuje  się  budowę  dodatkowego  odcinka  ścieżki  prowadzącego  do  zachodniej  części
osiedla Zamkowa Wola niezbędne jest zarezerwowanie w budżecie tej inwestycji dodatkowych 500
000 zł, z czego:
- 280 000 zł – brakująca kwota do ceny oferty,
- 150 000 zł – szacowany koszt dodatkowego odcinka,
- 70 000 zł – koszty nadzoru i rezerwa inwestycyjna,  

2/  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne.

-  rozdział  75404  –  przeznacza  się  z  budżetu  Miasta  dotację  w  wysokości  20 000  zł  na
dofinansowanie  zakupu  samochodu  -  radiowozu  dla  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Rawie
Mazowieckiej.

3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- rozdział 80195 – wprowadza się do planu wydatków kwotę 97 084 zł z grantów Unii Europejskiej
na projekt „Szkoła bez granic”  realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2, zgodnie z umową. 

4/ Dział 851 – Ochrona zdrowia.

-  rozdział  85195  –  zwiększa  się  o  kwotę  20 000  zł  wysokość  planowanych  wydatków
przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji  pozarządowych na realizacje zadań z
zakresu ochrony zdrowia.

5/Dział 855 – Rodzina.

- rozdział 85501 i rozdział  85502 – wprowadzone zwiększenie wydatków w tych rozdziałach w
wysokości  5 000 zł  każdy,  wydatki  dotyczą  zwrotu  do budżetu  państwa świadczeń –  zasiłków
pobranych nienależnie.
 
6/Dział 926 – Kultura fizyczna.

- rozdział 92695 – wprowadza się do planu wydatków dofinansowanie na kwotę 8 000 zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na prowadzenie zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci 
z klas I-III.

III. Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu na sesję w lutym 2020 r.  obejmuje
zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 412 000 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu
wydatków na budowę ścieżki rowerowej. 
W projekcie niniejszej uchwały zwiększony  deficyt  zostaje pokryty przychodami z emisji obligacji
komunalnych.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  zmiany 
budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.

Innych opinii nie było.
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                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.
    
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 9. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

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

Wnioskuję do  Rady o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego
w  kwocie  16  000  zł  z  przeznaczeniem  tych  środków  na  dotację  dla  Poradni  Pedagogiczno-
Psychologicznej.  Dotacja  będzie  przeznaczona  na  udzielanie  pomocy  psychologiczno-
psychiatrycznej  dla dzieci  z terenu miasta Rawa Mazowiecka.  Z informacji  przekazanych przez
dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni wynika, że dzieci i uczniowie naszych szkół potrzebują
specjalistycznej pomocy. W tym celu miasto nasze będzie po raz kolejny partycypować w kosztach
zatrudnienia w poradni lekarza -  psychiatry dziecięcego.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  
udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem tych
środków na dotację dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.
Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
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. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia  Policji.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 roku o Policji, gminy mogą  uczestniczyć 
w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji , poprzez przekazanie środków finansowych
Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. Środki z wsparcia gmin mogą być przeznaczone na
zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji. 
W związku  z  wnioskiem Komendanta  Powiatowego Policji  w Rawie  Mazowieckiej  w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu - radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji
w  Rawie  Mazowieckiej,  przedkładam  Wysokiej  Rady   projekt  uchwały  w  sprawie  udzielenia
wsparcia finansowego w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, który przyczyni
się  do  zapewnia  właściwego  poziom  bezpieczeństwa  
i porządku publicznego na terenie naszego miasta. 
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Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie udzielenia
wsparcia  finansowego radiowozu  dla  Komendy  Powiatowej  Policji  w Rawie  Mazowieckiej,  w
kwocie 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu,

Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
    przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.

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. Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatora  i przewoźników 
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

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

Zgodnie  z  dyspozycją  przepisu  art.  15  ust.  2  ustawy z  dnia  16  grudnia  2010 r.  o  publicznym
transporcie zbiorowym – określenie przystanków komunikacyjnych   i dworców oraz warunków i
zasad korzystania  z tych obiektów, następuje w drodze uchwały podjętej  przez właściwy organ
danej jednostki samorządu terytorialnego.  
W  dniu  28  września  2016  r.  została  podjęta  uchwała  Nr  XX/153/16  Rady  Miasta  Rawa
Mazowiecka   w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  jest
Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i
 zasad korzystania z tych przystanków.  
Uchwałą  Nr  XI/91/19 Rady Miasta  Rawa Mazowiecka  z  dnia  26  września  2019 r.  w sprawie
zaliczenia  dotychczasowych  dróg  wojewódzkich  położonych  w  granicach  administracyjnych
Miasta  Rawa  Mazowiecka  do  kategorii  dróg  gminnych:  droga  nr  726  –  ul.  Krakowska,  w
przebiegu: 
od skrzyżowania z drogą gminną nr 11333E ul. Warszawska do skrzyżowania stanowiącego dojazd
do drogi S8 została zaliczona do kategorii dróg gminnych  z mocą obowiązywania od dnia 
1 stycznia 2020 r.              
Okoliczność ta spowodowała konieczność nowelizacji przywołanej wyżej uchwały  poprzez
zmianę wykazu przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników (poprzez jego rozszerzenie o  przystanek na ul.
Krakowskiej).    

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
   Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  określenia  przystanków   
   komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla 
   operatora  i przewoźników  oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
    zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
    jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatora  i przewoźników oraz warunków i 
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    zasad korzystania z tych przystanków.

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 12. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku.

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

 Zgodnie z  dyspozycją  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z
2019r. poz. 122 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.
Na podstawie art.  11a ust.  1 Rada Miasta Rawa Mazowiecka wypełniając obowiązek, o którym
mowa  powyżej,  winna  określić  corocznie  do  31  marca  Program  opieki  nad  bezdomnymi
zwierzętami  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt.  “Program  opieki  nad  bezdomnymi
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w roku
2020” został stworzony z myślą o ograniczeniu ilości zwierząt bezdomnych oraz polepszeniu ich
bytowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
 “Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta  Rawa  Mazowiecka  w  roku  2020”  uzyskał  pozytywną  opinię  Powiatowego  Lekarza
Weterynarii w Rawie Mazowieckiej  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Mszczonowska nr 10 oraz Koła
Łowieckiego “Przepiórka” w Rawie Mazowieckiej ul. Skierniewicka 12.
 “Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Rawa  Mazowiecka w roku 2020” został wysłany w dniu 31.01.2020r. celem konsultacji do
Koła Łowieckiego ŻUBR” w Rawie Mazowieckiej. 
  

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  programu opieki nad 
 zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka w 2020 roku.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

 zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku.

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. Ustalenie regulaminu targowiska miejskiego.

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

9



Prowadzenie  targowiska  należy  do  zadań  własnych  gminy  zgodnie  z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy
z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym   służących  zaspokajaniu  zbiorowych  potrzeb
wspólnoty samorządowej. 
W związku  z przebudową miejskiego  targowiska  w Rawie  Mazowieckiej  w  ramach  programu
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020,  zachodzi  konieczność  kompleksowego
uregulowania  funkcjonowania  handlu  na  tym  obiekcie  poprzez  stworzenie  jednolitych
i przejrzystych  zasad.  Proponowany  regulamin  targowiska  określa  obowiązki  podmiotów
korzystających z tego targowiska. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy rada gminy uchwala
zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
Mając na uwadze powyższe wnosi się o podjęcie uchwały przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka
uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.
  

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
      Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  regulaminu targowiska 

miejskiego.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
       ustalenia regulaminu targowiska miejskiego.

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 14. Rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej oraz
   zadań Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka sprawującego nadzór nad jej działalnością.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska przestawiła  informacje  w  sprawie  skargi  na
działalność Straży Miejskiej a w konsekwencji także na działalność Burmistrza Miasta.
Skargę do rozpatrzenia przekazał Wojewoda Łódzki.
W tym celu stanowisko zajęła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

Przewodnicząca  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Katarzyna Kitlińska  przedstawiła 
stanowisko Komisji. 

W dniu  11  lutego  2020  r.  Wojewoda  Łódzki  przekazał  Radzie  Miasta  Rawa Mazowiecka  do
rozpatrzenia skargę Pani H. P. z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczącą zadań realizowanych przez Straż
Miejską  w  Rawie  Mazowieckiej,  a  w  konsekwencji  także  zadań  Burmistrza  Miasta  Rawa
Mazowiecka, sprawującego nadzór nad jej działalnością.
W skardze tej skarżąca zarzuciła Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej niewłaściwą realizację
powierzonych jej zadań, w szczególności poprzez: skoncentrowanie swojej działalności kontrolnej i
mandatowej na drodze krajowej S-8, brak stosownej reakcji na niewłaściwie parkowane samochody
przy  ul.  Słowackiego  i  ul.  Tomaszowskiej  w  Rawie  Mazowieckiej  (w  sąsiedztwie  sklepu
„Biedronka”  i  przychodni  „Raw  -  Medica”)  oraz  na  samochody  niewłaściwie  zaparkowane  w
bezpośrednim sąsiedztwie kontenerów (co utrudnia firmie odbierającej odpady i mieszkańcom do
nich dostęp).
Przewodnicząca Komisji  przedstawiła  pismo jakie  wpłynęło  do Komisji  od Komendanta  Straży
Miejskiej. Komendant w piśmie tym odniósł się do wszystkich zarzutów przedstawionych przez
skarżącą,  ponadto  przedstawił  wszelkie  działania  jakie  zostały  przeprowadzone  w  sprawach
zgłaszanych w skardze.
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Przewodnicząca  poddała  wniosek  pod  dyskusję.  Członkowie  komisji  uznali  wyjaśnienia
Komendanta za wystarczające i przychylili się do stanowiska, jakie przedstawiła Przewodnicząca,
aby skargę uznać za bezzasadną. Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie uznała wniosek za bezzasadny i proponuje Radzie Miasta podjęcie stosownej
uchwały.

Dyskusji nie było.

     Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
     rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej oraz zadań
     Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka sprawującego nadzór nad jej działalnością.

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. 

 W tym punkcie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła  15 minut przerwy.
 

    Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przestawiła informacje w sprawie wniosku
który wpłynął w dniu 04.02.2020 r. do Rady Miasta od jednego z mieszkańców, aby Rada Miasta 
podjęła uchwałę, która zezwoliłaby na spożywanie alkoholu, w okresie wakacyjnym, na terenie 
całego miasta.

W tym celu stanowisko przedstawiła Przewodnicząca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 
Katarzyna Kitlinska. 

W dniu 04.02.2020r wpłynął do Rady Miasta wniosek od jednego z mieszkańców, aby Rada Miasta
podjęła uchwałę,  która zezwoliłaby na spożywanie alkoholu,  w okresie wakacyjnym,  na terenie
całego miasta.
Przewodnicząca komisji przedstawiła członkom Komisji  zapisy Ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Przedstawiła również obecnie obowiązującą uchwałę Rada Miasta Rawy Mazowieckiej z 2009 r.
 w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania alkoholu na określonych obszarach Miasta
Rawa Mazowiecka. Jest to Uchwała nr XXXIII/270/09 z dnia 25 marca 2009 r.
W Uchwale w § 2  wprowadzono stały zakaz w określonych miejscach, natomiast w §  3 wskazano
jakich miejsc zakaz nie dotyczy.  Wniosek został poddany pod dyskusję. Członkowie Komisji byli
jednogłośni  i  stwierdzili,  iż  uchwała  wskazuje  precyzyjnie,  gdzie  alkohol  można  spożywać.
Obecnie  obserwujemy ciągły  wzrost  spożycia  alkoholu  w Polsce,  wzrastają  również  wskaźniki
spożywania alkoholu przez młodzież, w świetle takich danych, Komisja stoi na stanowisku, że  nie
można  przyczyniać  się  do  tak  niekorzystnego  zjawiska  jakim  jest  alkoholizm.  Zdajemy  sobie
sprawę, że zakaz nie spowoduje obniżenia liczebności osób spożywających alkohol, ale  mając na
uwadze  przeciwdziałanie  alkoholizmowi  nie  można  wprowadzać  sprzyjających  warunków  do
spożywania alkoholu, a tym byłaby właśnie uchwała o jaką występuje wnioskodawca. 
W  związku  z  powyższym  Komisja  jednogłośnie  zaopiniowała  wniosek  jako  bezzasadny  i
przedstawia Radzie Miasta swoja opinię w celu podjęcia stosownej uchwały.
Po  wysłuchaniu  stanowisk  wszystkich  członków,  przewodnicząca  zaproponowała,  aby  wniosek
uznać za bezzasadny.
Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie.
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Komisja jednogłośnie uznała wniosek za bezzasadny i proponuje Radzie Miasta podjęcie stosownej
uchwały. 

Dyskusji nie było.

     Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
     nieuwzględnienia wniosku.

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 wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
   stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 
   terytorialnego za rok 2019.

Temat referowała Jolanta Kosińska – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
Powiedziała m. in. 
W  terminie  do  dnia  20  stycznia  każdego  roku,  organ  prowadzący  szkołę,  będący  jednostką
samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli  w odniesieniu do wysokości  średnich wynagrodzeń,  o
których  mowa  w  art.  30  ust.  3,  oraz  średniorocznej  struktury  zatrudnienia  nauczycieli  na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  Z analizy wynika , że nauczyciele stażyści nie
osiągnęli  w  2019  roku  średnich  wynagrodzeń.  Łączna  kwota  jednorazowego  dodatku
uzupełniającego, który należy rozdysponować pomiędzy  nauczycieli stażystów zatrudnionych w
szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich wynosi 3632,17 zł.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 

Ad 17. Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 
potrzeby związane z realizacją zadań.

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

Powiedziała m.in.
Na  podstawie  dyspozycji  zawartej  w  art.  179  ust.  1   Ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011r
o wspieraniu rodziny i  systemie  pieczy zastępczej,  w terminie do dnia 31 marca każdego roku
burmistrz składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.
Do zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny należy: 
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez: 
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu
do specjalistycznego poradnictwa, 
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 
4)  finansowanie:  podnoszenia  kwalifikacji  przez  asystentów  rodziny,  finansowanie  kosztów
związanych  z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające; 
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5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym
ośrodku preadopcyjnym; 
6)  sporządzanie  sprawozdań  rzeczowo-finansowych  z  zakresu  wspierania  rodziny  oraz
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie,
7) prowadzenie  monitoringu sytuacji  dziecka  z rodziny zagrożonej  kryzysem lub przeżywającej
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy.
Na  lata  2019-2021  Miasto  Rawa  Mazowiecka  posiada  przyjęty  Uchwałą  Rady  Miasta  Rawa
Mazowiecka nr VI/49/19 z dnia 11.04.2019r. 3-letni Program Wspierania Rodziny dla miasta Rawa
Mazowiecka.             
Głównym  celem Programu,  realizowanym  poprzez  cele  szczegółowe  i  zadania  jest  wspieranie
rodzin  z  terenu  miasta  Rawa  Mazowiecka,  przeżywających  trudności  w  wypełnianiu  funkcji
opiekuńczo-wychowawczych.
 
Podsumowując realizację Programu za rok 2019 ustalono następujące wskaźniki:
- liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia korzystających z pomocy społecznej - 100
-  liczba  rodzin  z  dziećmi  do  18  roku  życia  w  których  stwierdzono  trudności  opiekuńczo-
wychowawcze - 63
- liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia objętych poradnictwem specjalistycznym - 44
- liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny - 17
- liczba zatrudnionych asystentów rodziny - 1
- liczba innych specjalistów świadczących poradnictwo rodzinne - 1
- liczba wspieranych podmiotów wsparcia dziennego - 1
W  2019r  w  MOPS  prowadzeniem  pracy  z  rodziną  w  formie  konsultacji  i  poradnictwa
specjalistycznego objęto 44 rodziny.  
Potrzeby związane z realizacją zadań.
1.  Zapewnienie  w  budżecie  środków na  pokrycie  zadań  z  zakresu  wspierania  rodziny  w tym:
kosztów  świadczenia  poradnictwa  specjalistycznego,  kosztów  zatrudnienia  i  podnoszenia
kwalifikacji  oraz  szkolenia  asystenta  rodziny,  kosztów  związanych  z  udzielaniem  pomocy
ponoszonych przez rodziny wspierające oraz kosztów współfinansowania pobytu dzieci w pieczy
zastępczej,  za  które  gmina  właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki.
2.  Wspieranie  działalności  podmiotów  i  instytucji  działających  na  rzecz  dziecka  i  rodziny,
a w szczególności placówek wsparcia dziennego zapewniających miejsca dla dzieci z terenu miasta
Rawa Mazowiecka. 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamacje.

Ad. 18  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

                      Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
                      Sprawozdanie zawierało okres od 31 stycznia  2020 roku do 26 lutego 2020r.
                      W każda środę Burmistrz przyjmuje interesantów.
                      Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:
                           - przydział mieszkań socjalnych,
                           - trudne warunki lokalowe,
                           - współpraca miasta w organizacji imprez.
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Spotkania Burmistrza 
- Spotkanie z przedsiębiorcami- podziękowanie za miejską wigilię
- Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie naboru na przyszły rok 
- Spotkanie z posłem Grzegorzem Wojciechowskim
- Spotkanie z księdzem Majerem – prezesem Diakonii w Bremen i Panią Diakon Haliną Radacz
- Poświęcenie samochodu pożarniczego Państwowej Straży Pożarnej 
- Spotkanie z Panią Grażyną Czarnecką ze Świetlicy Środowiskowej
- Otwarcie wystawy w Muzeum – spotkanie z konsulem Uzbekistanu
- Spotkanie z wykonawcą rewitalizacji centrum miasta
- Spotkanie z Radą Seniorów
- Spotkanie z Radą ds. Rodziny
- Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 2 – nabór do zerówek 
- spotkanie w Starostwie  Powiatowym – podpisanie umowy na dofinansowanie z projektu    
   CUŚ DOBREGO 
- Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 4 – nabór do zerówek 
- Udział w otwarciu Park of Poland we Wręczy 
- Spotkanie z Panią Dorotą Nitecką z LOGIS-u
- Spotkanie z Rawsko Bialską Spółdzielnią Socjalną 
- Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 – nabór do zerówek 
- Spotkanie z prezesem LOGIS-u Panem Pawłem Laskowskim Fabisiewicz 
- Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim 
- Spotkanie u starosty z prof. Bieńkowskim 
- Konferencja w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
- Spotkanie z inwestorami 

   Ad 19. Interpelacje, zapytania.

   Radny Leszek  Jarosiński zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta w sprawie dworca 
   PKS i jego obecnego wyglądu.
    Burmistrz odpowiada – trwają rozmowy z Firmą PKS. 

Przewodnicząca Komisji  Oświaty Celina Szczur przekazała  podziękowania dla Burmistrza
Miasta  i  Wydziału  Edukacji  i  Spraw  Społecznych  za  zorganizowaną  w  czasie  ferii
FERJADĘ. Rodzice oraz dzieci są bardzo zadowoleni.

Przewodnicząca  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Katarzyna Kitlińska  przedstawiła 
stanowisko Komisji  w zakresie rozpatrzenia  pisma zatytułowanego wniosek.

W dniu 14.01.2020 r.  wpłynął  do Rady Miasta  wniosek od jednego z mieszkańców,  aby
każdy  z  radnych  indywidualnie  odpowiedział  na  postawioną  we  wniosku  hipotetyczną
sytuację.
 W dniu  18  lutego  2020 r.  zebrała  się  Komisja  Skarg,  Wniosków i  Petycji.  Komisja  po
zapoznaniu się z treścią wniosku postanowiła pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 
Każdy z radnych, wykonując swoje obowiązki radnego, ma ustalony tzw. dyżur, czyli czas
kiedy, każdy z mieszkańców może indywidualnie spotkać się z radnym i zadać mu pytanie
lub zwrócić się z prośbą lub problemem dotyczącym funkcjonowania miasta. 
Harmonogram dyżuru radnych jest umieszczony w BIP Urzędu Miasta.  Nie ma natomiast
żadnej możliwości nakazania radnemu wypowiedzi indywidualnej publicznie. 
W  związku  z  powyższym  Komisja  jednogłośnie  zdecydowała  wniosek  pozostawić  bez
rozpatrzenia.
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Przedmiotowe pismo zatytułowane – wniosek- nie jest wnioskiem w rozumieniu art. 241 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Rozpatrzenie tego pisma nie należy również do kompetencji organu stanowiącego Miasta 
Rawa Mazowiecka.
Rada Miasta  nie może nakazać  radnym udzielenie odpowiedzi na hipotetyczne pytanie 
zawarte w tym piśmie 

 Rada przyjęła proponowane stanowisko.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przestawiła treść odpowiedzi na złożone 
pisma w sprawie:
1/ Skargi na Burmistrza Miasta od Stowarzyszenia „Ziemia Rawska”.

Działając na podstawie  art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256)  informuję, iż  skarga Państwa 
Stowarzyszenia z dnia 13 lutego 2020 roku na działalność Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka zostanie rozpatrzona przez organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka na jego 
posiedzeniu planowanym  na przełomie marca i kwietnia  2020 roku.

Zwłokę z jej rozpatrzeniem w stosunku do   terminu  rozpatrywania skarg określonego
w art. 237 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego wynika z konieczności 
wszechstronnego wyjaśnienia jej istoty.
             Jednocześnie informujemy, że służy  Państwu prawo do wniesienia ponaglenia, 
o tym mowa w art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego. 

2/ w sprawie zakazu budowania nadajników sieci  telefonii komórkowej 5G na terenie miasta 
Rawa Mazowiecka  

Działając na podstawie  art. 245 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256)  informuję, iż  wniosek Pana
z dnia 8 stycznia 2020 roku 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.

Zwłoka z jego rozpatrzeniem  określonego w art. 237 § 1 kodeksu postępowania 
administracyjnego wynika z konieczności wszechstronnego wyjaśnienia jej istoty.
             Jednocześnie informujemy, że służy  Państwu prawo do wniesienia ponaglenia, 
o tym mowa w art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego. 
Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie rozpatrzenia  pisma zatytułowanego 
wniosek.

   Ad 20. Zakończenie obrad.
W  tym punkcie Przewodnicząca  Rady Miasta  ogłosiła zakończenie obrady XVI Sesji Rady  
 Miasta VIII kadencji.
 Sesja trwała od godz. 1400  do   1640.  
 Sporządziła: Alicja Lasota.

 
 

15


