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

Rawa Mazowiecka  w dniu 14 maja 2020 r.

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,  Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.  
 
Obrady  XIX  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała uczestników obrad 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.

Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  Celina  Szczur  zgłosiła  wniosek  Komisji   Oświaty  o
zdjęcie z porządku obrad pkt. 15. Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin.
Komisja  Oświaty zwróciła się z wnioskiem o procedowanie tego tematu na następnej sesji celem
wnikliwego i wszechstronnego wyjaśnienia  zapisów Karty ( wyjaśnienia rady prawnego ).

Projekt uchwały sprawie  Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin   wraz z uzasadnieniem
przedłożył radny Leszek Jarosiński.
Radny Leszek Jarosiński apelował do radnych aby ten temat był procedowany na obecnym
posiedzeniu Rady.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska z uwagi na zgłoszone wnioski  poddała pod
głosowanie w pierwszej kolejności  wniosek Komisji Oświaty.
Wniosek Komisji Oświaty o o zdjęcie z porządku obrad pkt. 15  przyjęcie Samorządowej Karty
Praw Rodzin w głosowaniu jawnym został przyjęty większością głosów. Głosowało 15 radnych, 
za – 9, przeciw – 4, wstrzymujących – 2.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska stwierdziła, że głosowanie  wniosku radnego
Leszka  Jarosińskiego  jest  w  tym  przypadku  bezzasadne,  pkt.  15  w  sprawie  przyjęcie
Samorządowej Karty Praw Rodzin  zdjęty z porządku obrad i przełożony na najbliższe posiedzenie
rady.

Innych uwag ani propozycji do porządku obrad nie było. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawia proponowany porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  z obrad XVI, XVII i XVIII  Sesji  Rady Miasta. 
4.  Wyrażenie  zgody na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy
dzierżawy części nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jana Sobieskiego.
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5.  Ustalenie  bezpłatnych  usług  przewozowych  w  publicznym  transporcie  zbiorowym  na
liniach nr 1  i nr 2 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
6.  Zmiana  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których
właścicielem   jest  Miasto  Rawa  Mazowiecka,  udostępnionych  dla  operatorów  i
przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 7.  Zasady udzielania  dotacji  celowej  na  zadania  służące  ochronie  zasobów wodnych  na
terenie miasta Rawa Mazowiecka, polegających na gromadzeniu wód opadowych w miejscu
ich powstania.
8. Zmiana uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka
na  lata  2020-2023.
9. Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.                 
10.  Uchwalenie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i
urządzeń  kanalizacyjnych  Spółki  Rawskie  Wodociągi  i  Kanalizacja  Sp.  z  o.o.  w  Rawie
Mazowieckiej na lata 2020-2026
11. Zmiana uchwały nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca
2014  r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  korzystanie  ze   Żłobka  Miejskiego   z
Oddziałami  Integracyjnymi  "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej  oraz maksymalnej  opłaty za
wyżywienie dziecka w żłobku.  
12. Zmiana uchwały nr  XV/120/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego 2012
roku  w  sprawie  wyznaczenia  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rawie
Mazowieckiej do realizacji zadań Miasta Rawa Mazowiecka zakresu pracy z rodziną. 
13. Rozpatrzenie skargi na  działalność Burmistrza Miasta.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
15. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem  z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.
16. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta raportu o stanie gminy.
17.  Informacja   o  umowach  cywilnych  zawartych  przez  Burmistrza  Miasta  i  jednostki
organizacyjne  miasta w I  kwartale 2020 r. 
18. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w I kwartale 2020 roku.
19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
20. Interpelacje, zapytania.
21. Zakończenie obrad.

Ad 3.  Przyjęcie protokołu z obrad XVI, XVII i XVIII   Sesji Rady Miasta.
 

Uwag do protokołu  nie było.

Ad 4. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jana Sobieskiego.
                     
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.
Przedmiotem uchwały  jest  wyrażenie  zgody na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Rawa
Mazowiecka, oznaczonej nr ewid. 526/1 o pow. 228 m2, położonej w obrębie 2 miasta Rawa
Mazowiecka w rejonie ulicy Jana Sobieskiego, na czas nieoznaczony.

W dniu  6  kwietnia  2020  r.  wpłynął  wniosek  o  wydzierżawienie  części  działki  miejskiej
oznaczonej nr ewid. 526/1 o pow. 228 m2, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka w
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rejonie  ulicy Jana  Sobieskiego z  przeznaczeniem na urządzenie  placu  zabaw na potrzeby
niepublicznego przedszkola sąsiadującego z przedmiotową działką. 

Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
„zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub
na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub
sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych
umów”. 
W  związku  z  zamiarem  wydzierżawienia  przedmiotowej  działki  miejskiej  na  czas
nieoznaczony,  zasadne  jest  podjęcie  przez  Radę  Miasta  Rawa  Mazowiecka  uchwały  w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy części nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jana Sobieskiego. 

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na
odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  części
nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jana Sobieskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  przedstawiła  treść projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy części nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jana Sobieskiego.

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 5. Ustalenie bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym
na liniach  nr 1  i nr 2 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

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

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  społecznym  jako  Organizator  przedkładam  projekt
uchwały w sprawie bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym
na liniach nr 1 i nr 2 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
Linie komunikacji zbiorowej nr 1 i nr 2 to linie miejskie, dla których Miasto pokrywa 100%
kosztów ich organizacji  i  utrzymania.  Stanowią one ważną  obsługę przewozową osób, w
granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.
Bezpłatne  przejazdy  komunikacji  miejskiej  skierowane  są  przede  wszystkim  do  mniej
zamożnej  części  społeczeństwa,  gdyż  z  komunikacji  miejskiej  korzystają  głównie  osoby
starsze i ucząca się młodzież. Jednakże nie mniej ważnym argumentem przemawiającym za
tym  rozwiązaniem  jest  też  aspekt  ekologiczny.  Mamy  nadzieję,  że  część  mieszkańców
zrezygnuje  z  przejazdów  własnym  samochodem  i  skorzysta  ze  zbiorowego  transportu.
Wpłynie  to  na  zmniejszenie  zanieczyszczenia  powietrza,  ograniczenie  hałasu  i  mniejszej
uciążliwości w ruchu drogowym.     

3



Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie ustalenia bezpłatnych
usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach  nr 1  i nr 2 na terenie
miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna Dębska  przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w
sprawie ustalenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na
liniach nr 1 i nr 2 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

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

Ad 6. Zmiana uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem   jest  Miasto  Rawa  Mazowiecka,  udostępnionych  dla  operatorów  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  (Dz.  U.  z  2018r.  poz.  2016,  poz.  2435,  z  2019  r.  poz.  730)  –
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 2016r. 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.  
Zgodnie  z  potrzebami  mieszkańców  uruchamia  się  nowe  przystanki  autobusowe  na  ul.
Przemysłowej  i ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.               
Okoliczność  ta  powoduje  konieczność  nowelizacji  przywołanej  wyżej  uchwały   poprzez
zmianę   wykazu  przystanków  komunikacyjnych,  stanowiących  własność  Miasta  Rawa
Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.  
  
Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  (głosowanie w komisji  –  za 3 głosy,  1 głos  przeciw)
proponowaną  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem  jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla
operatorów 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  operatorów  i
przewoźników oraz warunków i  zasad korzystania z tych przystanków.

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  7. Zasady udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych
na terenie miasta Rawa Mazowiecka, polegających na gromadzeniu wód opadowych w
miejscu ich  powstania.
 
Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Idzikowska. 
Powiedziała m.in.
Na podstawie  art. 403 ust. 5  ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia  2001 r. 
Miasto  Rawa  Mazowiecka  planuje  podjąć  działania  zmierzające  do  efektywnego
wykorzystania  wód  opadowych  i  roztopowych   w  miejscu  ich  powstawania,  czyli  na
nieruchomościach   osób  fizycznych.   Planuje  się  dofinansowanie   do  zadań  w  ramach
programu „Deszczówka-Gromadzenie wód opadowych  i roztopowych”. Środki finansowe
przeznaczone na  udzielenie dotacji  pochodzić będą  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska do 70 %  oraz  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w wysokości 30%.
Efektem tych działań będzie pozostawienie wód opadowych i roztopowych w ich naturalnej
zlewni,  co  przyczyni  się  do  utrzymania  naturalnego  poziomu  zasobów wód  gruntowych,
poprawy  lokalnego  mikroklimatu  i  bioróżnorodności  oraz  ograniczenia  wykorzystywania
wody  pitnej   do  podlewania  i  celów  gospodarczych.  Dodatkowym  efektem,  z  uwagi  na
realizację  zadań  przez   samych  mieszkańców,  będzie  wzrost  świadomości  ekologicznej
społeczeństwa.

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie aasad udzielania dotacji
celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka,
polegających na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich  powstania.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych na
terenie miasta Rawa Mazowiecka, polegających na gromadzeniu wód opadowych w miejscu
ich powstania.

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

Temat referowała Dorota Zakonnik Naczelnik Wydziału Finansów i Analiz.
Powiedział m.in.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) dotyczące 2020 roku muszą być
zgodne  z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na
rok 2020  w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta. 
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W  wykazie  przedsięwzięć   majątkowych  do  WPF  dokonuje  się  zmiany  wysokości
planowanych  nakładów na realizację  zadań   Miasta  Rawa Mazowiecka w następujących
tytułach:
Dział. 600 – Transport

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z terenami zieleni i bazą dydaktyczną na odcinku od
ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej.
Zadanie  zapisane  w  budżecie  Miasta  zakończone  zostanie  w  2021  roku  i  powinno  być
zapisane także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta. Biorąc pod uwagę możliwości
otrzymania dofinansowania z WFOŚ  wnioskuje o zwiększenie  środków na realizację tego
zadania o 400.000 zł
W projekcie uchwały ustala się limity wydatków na tym zadaniu: w 2020 roku – 1 950 000 zł 
i w 2021r. – 400 000 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 9. Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.                 

Temat referowała Dorota Zakonnik Naczelnik Wydziału Finansów i Analiz.
Powiedział m.in.
W  związku  z  planowanym  złożeniem  wniosku  o  udzielenie  dofinansowania  w  formie
pożyczki i dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, w
ramach programu priorytetowego „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz
z bazami edukacyjnymi”, proszę o wniesienie zmiany w uchwale dotyczącej budżetu Miasta
Rawa Mazowiecka na  rok  2020.  Wnioskuję o zmianę  nazwy zadania  z  „Budowa ścieżki
rowerowej”  na  „Budowa  ścieżki  pieszo-rowerowej  wraz  z  terenami  zieleni  i  bazą
dydaktyczną  na  odcinku  od  ulicy  Łowickiej  do  ulicy  Jana  III  Sobieskiego  w  Rawie
Mazowieckiej”.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowane 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  10.  Uchwalenie  wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń
wodociągowych i    urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. w Rawie  Mazowieckiej na  lata 2020-2026.

Temat referował  Sebastian Gromek Prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja.
Powiedział m.in.
Na  postawie  „Założeń  do  tworzenia  wieloletnich  planów  inwestycyjnych  Gminy  Miasto
Rawa  Mazowiecka”  przyjętych  przez  Radę  Miasta  w  Rawie  Mazowieckiej  Uchwałą  nr
XXIV/185/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r., okres objęty planem powinien wynosić 5 lat. 
Plan podlega weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych. 
Projekt  planu  zawiera  niezbędne  zmiany  wynikające  z  obecnie  znanych  potrzeb  i
uwarunkowań.
Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2, stanowiące załącznik do
„Wieloletniego Planu…”
Z  uwagi  na  konieczność  zaplanowania  zadań  inwestycyjnych  w  zakresie  kanalizacji
sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków (szósta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych  nakłada na Spółkę obowiązek wskazania zadań inwestycyjnych  w
zakresie gospodarki ściekowej, które będą realizowane do 2027 roku, oraz umieszczenie ich
w „ Wieloletnim Planie…”), ramy czasowe „Wieloletniego Planu…” zostały wydłużone do
roku 2026.
W  planie  uwzględnione  zostały  zmiany  wynikające  z  aktualizacji  wartości  zadań,
realizowanych  w  ramach  projektu  ,,Uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  w
aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” (Tabela nr 1). Zwiększono wartość Projektu oraz
kwoty  dofinansowania  z  Fundusz  Spójności,  zgodnie  z  ostatnim  Aneksem do  Umowy o
dofinansowanie.
Dokonano również aktualizacji zadań w Tabeli nr 2 – tabela obejmuje obecnie najpilniejszy
do realizacji zakres, planowany do finansowania przez Spółkę ze środków własnych. 

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  wieloletniego  planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej  na lata 2020-2026.  
 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie przyjęcia wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń  kanalizacyjnych  Spółki  Rawskie  Wodociągi  i  Kanalizacja  Sp.  z  o.o.  w  Rawie
Mazowieckiej na lata 2020-2026.  

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

Ad 11. Zmiana uchwały nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11
czerwca  2014  r.   w  sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  korzystanie  ze   Żłobka
Miejskiego  z  Oddziałami  Integracyjnymi  "Tuptuś"  w  Rawie  Mazowieckiej  oraz
maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.  

Tema referował Arkadiusz Rataj – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji  i  Spraw
Społecznych. 
Powiedział m.in.

 

 W związku z zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19,
mając  na uwadze  zdrowie  i bezpieczeństwo  dzieci,  z dniem  12 marca  2020 roku  została
zawieszona działalność żłobków na terenie województwa łódzkiego.

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  rodziców  dzieci,  które  uczęszczają  do  Żłobka
Miejskiego  z Oddziałami  Integracyjnymi  "Tuptuś"  w Rawie  Mazowieckiej  oraz  polityce
prorodzinnej prowadzonej przez Miasto Rawa Mazowiecka mającej na celu pomoc rodzinom
w wypełnianiu  funkcji  opiekuńczej  i wychowawczej,  zasadny jest  w obecnej  sytuacji  oraz
ewentualnie w podobnych sytuacjach kryzysowych powodujących konieczność zawieszenia
działalności  żłobka zwrot wniesionej  opłaty za dni,  w których żłobek nie świadczył  usług
począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r. Należności te zostałyby odliczone od opłaty za pobyt
dziecka w żłobku za kolejny miesiąc.

Ponieważ  zgodnie  z ustawą  z dnia  4 lutego  2011 r.  o opiece  nad  dziećmi  w wieku  do lat
3 ustalenie  wysokości  opłat  za  pobyt  dziecka  w żłobku  oraz  warunków częściowego  lub
całkowitego  zwolnienia  od ponoszenia  opłat  należy  do kompetencji  rady gminy,  podjęcie
niniejszej uchwały jest niezbędne.

  Podjęcie uchwały spowoduje skutki finansowe dla budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

 Obecnie opłata za pobyt dziecka w żłobku publicznym wynosi 260,00 zł miesięcznie (jest to
10 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę).

Szacunkowe  wyliczenie  obniżenia  dochodów  Miasta  Rawa  Mazowiecka  za  cały  miesiąc
wynosi: 260,00 zł x 111 os. = 28860,00 zł

Przyjmując rozliczenie proporcjonalne, np., w sytuacji gdy nastąpi powrót dzieci do żłobka
w trakcie  miesiąca  potrącenie  będzie  wynosiło:  260,00 zł  :  22 dni  robocze  w miesiącu  =
11,82 zł za jeden dzień pobytu jednego dziecka w żłobku.

Należy nadmienić, że w przypadku dłuższego zamknięcia żłobków kwota ulegnie zwiększeniu.

Proponuje  się  żeby  uchwała  weszła  w życie  od  1 kwietnia  2020 r.,  co  jest  związane
z comiesięcznym systemem rozliczeń płatności za pobyt dzieci w żłobku.

Jednocześnie  nadanie  mocy  wstecznej  przedmiotowej  uchwale  wynika  z obiektywnej
przesłanki,  której  nie można było przewidzieć,  tj.  nikt nie przewidział  nagłego zamknięcia
żłobka  z powodu  pandemii  koronawirusa.  Z powodu  trwania  pandemii  niemożliwe  było
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podjęcie  przedmiotowej  uchwały  w takim  czasie,  aby  w jej  przypadku  zachowany  został
termin wejścia w życie aktów prawa miejscowego, określony przepisem art. 4 ustawy z dnia
20 lipca  2000 r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektórych  innych  aktów  prawnych
(Dz. U. z 2019 r, poz. 1461). 

Zawarta  w art. 4 tej  ustawy  zasada  niedziałania  prawa  wstecz  nie ma  jednak  charakteru
absolutnego. Bowiem zgodnie z jej art. 5 istnieje możliwość nadania aktowi normatywnemu
wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją
temu na przeszkodzie.

W przedłożonej uchwale  termin jej  wejścia  w życie  (nadanie jej  mocy  obowiązującej   od
dnia 1 kwietnia 2020 r.) wynika z faktu, że usługi żłobka nie były świadczone, na co wpływu
nie miał zarówno żłobek jak i rodzice dzieci do niego uczęszczających. 

W tej sytuacji bezsporny staje się też fakt, iż przedmiotowa uchwała nie nakłada na rodziców
dzieci  uczęszczających do żłobka dodatkowych nowych obowiązków, ani nie zawiera ona
niekorzystnych  dla  nich  postanowień,  a wręcz  przeciwnie,  jej uregulowania  są  dla  nich
korzystne,  bowiem  zwalniają  ich  z ponoszenia  opłaty  stałej  na  zasadach  określonych
w uchwale.

Podkreślenia  wymaga  również  fakt,  iż  w judykaturze  poświęconej  zasadzie  niedziałania
prawa wstecz, utrwalił się pogląd, iż zasada ta ma zastosowanie do nakładania obowiązków
(wprowadzania uregulowań mniej korzystnych dla adresatów norm). Nadanie normie prawnej
mocy wstecznej może natomiast dotyczyć przyznawania praw. Zwrócić należy w tym miejscu
uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 września 2000 roku  sygn. K 26/99
w którym uznał on, że działanie prawa wstecz nie narusza art. 2 Rzeczypospolitej  Polskiej,
o ile  tak  wprowadzone  przepisy  polepszają  sytuacje  prawną  niektórych  adresatów  danej
normy  prawnej  i zarazem  nie pogarszają  sytuacji  prawnej  pozostałych  jej  adresatów.
Powyższy  wyrok  koresponduje  też  z wyrokami  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego
w Warszawie sygn. akt II FSK1272/09 z dnia 19 listopada 2010 r. i sygn. akt  I OSK 686/18
z dnia 8 sierpnia 2018 r. W wyrokach tych Sąd uznał, że wsteczna moc prawa może dotyczyć
ewentualnie przyznania praw.

Przedmiotowa  uchwała  zawiera  postanowienia  korzystniejsze  dla  rodziców  dzieci
uczęszczających  do Żłobka  Miejskiego  z Oddziałami  Integracyjnymi  "Tuptuś"  w Rawie
Mazowieckiej  w stosunku  do uregulowań  dotychczasowych,  a tym  samym  polepsza  ich
sytuację prawną.

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła Celina Szczur - przewodnicząca Komisji.  
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała   proponowany  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
uchwały nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r.  w
sprawie ustalenia  wysokości  opłaty za korzystanie  ze  Żłobka Miejskiego  z  Oddziałami
Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za  wyżywienie
dziecka w żłobku. 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja  Budżetu  pozytywnie  zaopiniowała   proponowany  projekt  uchwały  w  sprawie
ustalenia  wysokości  opłaty  za  korzystanie  ze  Żłobka  Miejskiego  z  Oddziałami
Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za  wyżywienie
dziecka w żłobku.  

Innych opinii nie było.
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Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie  zmiany uchwały  nr  XXXVII/283/14 Rady Miasta  Rawa Mazowiecka z  dnia 11
czerwca 2014 r.  w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze  Żłobka Miejskiego
z  Oddziałami Integracyjnymi  "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej opłaty za
wyżywienie dziecka w żłobku.  

Uwag do treści uchwały nie było.

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

 
Ad 12. Zmiana uchwały nr  XV/120/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego
2012 roku w sprawie  wyznaczenia  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Rawie
Mazowieckiej do  realizacji zadań Miasta Rawa Mazowiecka zakresu pracy z rodziną. 

Temat referowała Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Powiedziała  m.in.

Uchwałą nr XV/120/12 z dnia 15 lutego 2012 r. Rada Miasta wyznaczyła  Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej do realizacji  zadań Miasta z zakresu pracy z rodziną.
W wyniku kontroli Wojewody Łódzkiego dotyczącej realizacji zadań ustawy o wspieraniu
rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej  –  wystąpienie  pokontrolne  wskazało  obowiązek
uchylenia ww. uchwały. Zgodnie ze stanowiskiem Wydziały Prawnego, Nadzoru i Kontroli
wyznaczenie  ośrodka  pomocy  społecznej  jako  podmiotu  realizującego  zadania  z  zakresu
pracy z rodziną powinno nastąpić w statucie ośrodka. Uchylenie ww. uchwały nie wymaga
wprowadzenia w statucie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej żadnych zmian, bowiem
zawiera  on  także  wskazanie  Ośrodka  jako,  podmiotu  realizującego  zadania   z  ustawy  o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Opinię  Komisji  Prawa i  Porządku  Publicznego   przedstawił  Krzysztof  Chałupka   -
przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną zmianę uchwały w sprawie   wyznaczenia
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie  Mazowieckiej do  realizacji zadań Miasta
Rawa Mazowiecka zakresu pracy z rodziną. 

Innych opinii nie było.
   
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały nr  XV/120/12 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego
2012  roku  w  sprawie  wyznaczenia  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Rawie
Mazowieckiej do realizacji zadań Miasta Rawa Mazowiecka zakresu pracy z rodziną. 

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. Rozpatrzenie skargi na  działalność Burmistrza Miasta.
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Przewodnicząca  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Katarzyna Kitlińska  przedstawiła
stanowisko Komisji. 
W  dniu  13  lutego  2020  r.  wpłynęła  do  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  skarga
Stowarzyszenia „Ziemia Rawska” w Rawie Mazowieckiej na działalność Burmistrza Miasta
Rawa Mazowiecka. W skardze tej stowarzyszenie zarzuciło organowi wykonawczemu miasta
Rawa  Mazowiecka,  iż  pomimo  obowiązującego  porozumienia  zawartego  pomiędzy  tym
stowarzyszeniem  a  Miastem  Rawa  Mazowiecka  dotyczącego  użyczenia  stowarzyszeniu
pomieszczeń  Rawskiego  Centrum  Organizacji  Pozarządowych  w  Rawie  Mazowieckiej  –
Burmistrz  Miasta  Rawa  Mazowiecka  odmówił  stowarzyszeniu  dostępu  do  lokalu  w  tym
centrum.

Zgodnie z dyspozycją  przepisu art.  229 pkt  3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) – jeżeli przepisy szczególne nie
określają  innych  organów  właściwych  do  rozpatrywania  skarg,  organem  właściwym  do
rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  zadań  lub  działalności  wójta  (burmistrza  lub  prezydenta
miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.

Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą skargi, okolicznościami sprawy
stanowiącymi  jej  przedmiot  oraz  opinią  Komisji  Skarg,  Wniosków  i  Petycji  organu
stanowiącego miasta - uznała tę skargę za bezzasadną.

Stowarzyszenie w skardze podnosi fakt,  iż w dniu 9 stycznia 2020 r. doszło do zawarcia
umowy pomiędzy miastem Rawa Mazowiecka a Stowarzyszeniem Ziemia Rawska, na mocy
którego miasto Rawa Mazowiecka udostępniło temu stowarzyszeniu możliwość korzystania z
pomieszczenia  i  sprzętu  oraz  oferty  szkoleniowej  Rawskiego  Centrum  Organizacji
Pozarządowych w Rawie Mazowieckiej. Pismem z dnia 16 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta
Rawa  Mazowiecka  odmówił  stowarzyszeniu  dostępu  do  tego  pomieszczenia  z  uwagi  na
dopuszczenie  się  przez  to  stowarzyszenie  działalności  hejterskiej,  szkalującej  mieszkańca
Rawy Mazowieckiej o innym światopoglądzie. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
w  Rawie  Mazowieckiej  zostało  utworzone  m.  innymi  dla  celów  tworzenia  i  rozwoju
warunków sprzyjających aktywizacji mieszkańców, budowania społeczności lokalnych, przy
założeniu iż ten rozwój i budowanie tych więzi odbywać się będzie na zasadach szacunku i
tolerancji  wobec  innych,  zrozumienia  dla  osób  i  grup  o  odmiennych  zapatrywaniach  i
światopoglądzie. W ostatnich czasach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stały się nagminne
przypadki  działalności  hejterskiej,  w  której  osoby  dopuszczające  się  takiej  działalności
posługują się tzw. „mową nienawiści” prowadzącą niekiedy do tragicznych skutków. 

Z  tych  tez  względów  właściwe  jest  podejmowanie  przez  wszystkie  organy,  instytucje   i
organizacje  wszelkich  przejawów  działalności,  przeciwdziałającej  i  zwalczającej  mowę
nienawiści i przemoc motywowaną uprzedzeniami. 

Nie budzącym, zdaniem Rady Miasta Rawa Mazowiecka jest fakt, iż skarżące stowarzyszenie
dopuściło  się  działalności  o  takim  charakterze  zamieszczając  na  swoim  profilu
facebookowym wpis dotyczący jednego z mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, który to
wpis w swojej treści zawierał elementy pogardy, złośliwości i nienawiści w stosunku do tej
osoby.
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W  tym  stanie  rzeczy,  mając  na  względzie  przeciwdziałanie  takim  zjawiskom  oraz
ogólnopolską akcję „ Stop mowie nienawiści” zaskarżone działanie Burmistrza Miasta Rawa
Mazowiecka należy uznać za uzasadnione.

Nie bez znaczenia  w powyższej  sprawie jest  również  fakt,  iż  umowa użyczenia  na którą
powołuje się skarżące  stowarzyszenie  nie  została  podpisana przez Burmistrza,  jako osobę
reprezentującą Miasto Rawa Mazowiecka. Stosownie do normy przepisu art. 46 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz.713 ) oświadczenia
woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający
na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną
przez  wójta  osobą.  Przedmiotową  umowę  podpisał  pracownik  Urzędu  Miasta  Rawa
Mazowiecka  niezaliczony do kręgu  osób wymienionych  w przywołanym  wyżej  przepisie
ustawy i nie posiadający upoważnienia wójta do jej zawarcia. Z tych tez względów umowa ta
jest  dotknięta  wadą bezskuteczności  wobec braku potwierdzenia  przez  Burmistrza  Miasta
Rawa Mazowiecka jej zawarcia. 

Wobec powyższego, o ile skarżące stowarzyszenie uważa, iż doszło do zawarcia tej umowy i
umowa ta dalej obowiązuje może dochodzić swoich roszczeń z niej wynikających na drodze
postępowania cywilnego.

Mając na uwadze powyższe Komisja uznała powyższą skargę za bezzasadną.

Głos  zabrał  Zbigniew  Sienkiewicz  –  Prezes  Stowarzyszenie  „Ziemia  Rawska”  i
wyjaśniał:
Burmistrz Miasta odmówił naszej Organizacji - Stowarzyszeniu „Ziemia Rawska” dostępu do
lokalu motywując swoją decyzję działalnością  hejterską naszego stowarzyszenia.
Chodzi  wpis  na  stronie  internetowej  Stowarzyszenia  dotyczącego  wypowiedzi  jednego
radnego obecnej kadencji. W żaden sposób wpis ten nie był hejtem ani też mową nienawiści.
Był polemiką i krytyką słów osoby publicznej wygłaszanych podczas obrad Rady Miasta na
temat kościoła.
To była satyra, dopuszczalna w polemice, przez ta satyrę chcieliśmy przekazać mieszkańcom
jak niebezpieczne treści zawierała wypowiedź radnego. 
Burmistrz Miasta nie ma prawa decydować o tym, czy zamieszczony wpis  jest hejtem czy
mowa nienawiści, tym samym dyskryminował  nasze Stowarzyszenie. 
Nie  zgadzamy  się  z  decyzją  Burmistrza   w  sprawie  zakazu  dostępu  dla  naszego
Stowarzyszenia   do  lokalu  dla  organizacji  pozarządowych   z  terenu  miasta  Rawa
Mazowiecka.

Burmistrz Miasta Piotr Irla zabierając głos wyjaśniał:
Jako Burmistrz Miasta z pełną świadomością  podjął  decyzje o nieudostępnianiu lokalu dla
Stowarzyszenie „Ziemia Rawska”. Organizacja nie zasługuje na pomoc miasta.
Nie ma zgody na to,  aby  Stowarzyszenie „Ziemia Rawska” korzystała z pomocy miasta w
formie użyczenia lokalu na spotkania i prowadziła taką hejterska działalność. Wpis na stronie
internetowej  to  haniebne  zachowanie.  Lokal  jest  przeznaczony  dla  organizacji
pozarządowych  z terenu miasta które mają swoją działalnością  służyć mieszkańcom. 

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna Dębska  przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

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

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
  
Przewodnicząca  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Katarzyna Kitlińska  przedstawiła
stanowisko Komisji. 

W dniu 8 stycznia 2020 roku  wpłynął  do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T.W. 
o  podjęcie  przez  organ  stanowiący  Miasta  Rawa  Mazowiecka  uchwały   zakazującej
budowania i używania  nadajników sieci telefonii komórkowej 5G na terenie miasta  Rawa
Mazowiecka.
Rada Miasta  Rawa Mazowiecka po zapoznaniu  się  z  istotą  wniosku oraz  opinią  Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji  Rady uznała,  iż wniosek ten nie zasługuje na jego uwzględnienie.

Do wdrażania technologii  5G obliguje Polskę unijny plan „5G for Europe:  Action Plan”,
który przewiduje,  że  w 2020 r.  w każdym państwie członkowskim UE sieć 5G powinna
działać  w  co  najmniej  jednym  dużym  mieście,  a  do  2025  r.  –  pokryć  główne  szlaki
transportowe i obszary miejskie. Realizacją tych założeń było opublikowanie w styczniu 2018
roku  przez Ministerstwo Cyfryzacji „Strategii 5G dla Polski”. 
Strategia ta opisuje działania, jakie polski rząd winien podjąć w celu wdrożenia najpóźniej do
2025 roku sieci  5G w Polsce i  jakie  środki  miałyby zostać na to  przeznaczone.  Sieć 5G
określana  jest  jako  infrastruktura  o  kluczowym  znaczeniu  dla  polskiej  gospodarki  i
społeczeństwa.
Realizacją rządowej strategii rozwoju sieci 5G jest m.in. nowelizacją ustawy z 16 lipca 2004
r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019 r.  poz. 2460 z póź. zm.), która weszła w życie 6
maja  2019.  i  wprowadziła  możliwość  zajmowania  przez  operatorów  pasm częstotliwości
pozwalających na wykorzystanie technologii 5G, oraz nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010
r.  o  wspieraniu  rozwoju usług i  sieci  telekomunikacyjnych  (Dz.U.  z 2019 r.  poz.  2410 z
póź.zm). Przepis art. 46 tej ustawy po jej nowelizacji,  stanowi że „plan miejscowy”, nie może
ustanawiać  zakazów,  a  przyjmowane  w  nim  rozwiązania  nie  mogą  uniemożliwiać
lokalizowania inwestycji  celu publicznego z zakresu łączności publicznej. Jeśli lokalizacja
inwestycji  celu publicznego z zakresu łączności  publicznej  nie  jest  umieszczona w planie
miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie,  jeżeli  nie jest to sprzeczne z określonym w
planie  przeznaczeniem  terenu  ani  nie  narusza  ustanowionych  w  planie  zakazów  lub
ograniczeń. Przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, rolnicze, leśne, usługowe
lub  produkcyjne  nie  jest  sprzeczne  z  lokalizacją  inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu
łączności  publicznej,  a  przeznaczenie  terenu  na  cele  zabudowy  jednorodzinnej  nie  jest
sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.
Ponadto z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
17  grudnia  2019  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  w
środowisku (Dz.  U. z  2019 r   poz.  448)  wielokrotnie  podnoszące  normy dopuszczalnego
promieniowania pól elektromagnetycznych. 
W  uzasadnieniu  projektu  rozporządzenia  resort  zdrowia  wskazuje,  że  "Obecnie  nie  ma
naukowych  podstaw  do  występowania  ostrych,  przewlekłych  lub  skumulowanych
niekorzystnych  zagrożeń  dla  zdrowia  wynikających  z  ekspozycji  w  polu
elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych na poziomach poniżej dopuszczalnych
poziomów określonych w załączniku do rozporządzenia" -
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Z  przytoczonych  powyżej  względów Komisja  nie  widzi  podstaw do podjęcie  uchwały  w
sprawie określonej w przedmiotowym  wniosku.

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  15.  Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  2019  rok  wraz  ze  sprawozdaniem   z
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.

Temat  referowała  Agnieszka  Zimecka  Dyrektor  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej.
Powiedziała  m.in.

Zgodnie z art.  16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  gmina i powiat oraz
samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy
społecznej  w  oparciu  o  analizę  lokalnej  sytuacji  społeczno-demograficznej,  która  w
szczególności  winna  obejmować:  infrastrukturę,  kadrę,  organizacje  pozarządowe,  nakłady
finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach
korzystających z pomocy społecznej.  Do sporządzenia oceny wykorzystane są zestawienia
danych  pochodzących  z  kilku  obszarów  funkcjonowania  obejmujących  analizę  lokalnej
sytuacji  społecznej  i  demograficznej,  infrastruktury,  kadry,  nakładów  finansowych,
pochodzących z zewnętrznych źródeł statystycznych (głównie systemu SAC – Statystycznej
Aplikacji Centralnej) oraz opracowań i danych własnych  ośrodka pomocy społecznej.
Działalność MOPS obejmuje zatem nie tylko zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej
lecz  także szereg innych zadań z zakresu świadczeń i zabezpieczenia społecznego.
Środki na realizację poszczególnych zadań, utrzymanie infrastruktury i koszty działalności
pochodzą z budżetu miasta oraz dotacji rządowych na realizację zadań zleconych. 
W 2019 r.  zrealizowano budżet MOPS na ponad 24 miliony zł w tym 16 % to środki budżetu
miasta Rawa Mazowiecka 84 % - dotacje na realizację zadań zleconych.
Same  wydatki  na  świadczenia  na  rzecz  rodziny  tj  świadczenia  rodzinne,  wychowawcze,
alimentacyjne itp. stanowiły ponad 77 % całkowitego budżetu MOPS.
Świadczenia  z  pomocy  społecznej  obejmują  zasiłki  i  usługi  o  charakterze  pieniężnym  i
niepieniężnym. Ponadto do zadań z zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie pracy
socjalnej oraz realizowanie innych czynności i zadań wynikających z odrębnych ustaw np.
przeprowadzanie  wywiadów  środowiskowych  na  potrzeby  świadczeń  rodzinnych  czy
alimentacji na rzecz członków rodziny.
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej to: zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny
zasiłek celowy. Na mocy ustawy o pomocy społecznej, za pośrednictwem ośrodka pomocy
społecznej  wypłacane  jest  także  wynagrodzenie  należne  opiekunowi  prawnemu  z  tytułu
sprawowania opieki przyznane przez sąd.
Pomoc  społeczna  udzielana  jest  w  szczególności  z  powodu:  ubóstwa,  sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy
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w  rodzinie,  ochrony  macierzyństwa  lub  wielodzietności,  bezradności  w  sprawach
opiekuńczo-  wychowawczych,  alkoholizmu lub narkomanii,  zdarzenia  losowego i  sytuacji
kryzysowej, klęski żywiołowej.
Prawo  do  świadczeń  pieniężnych,  przysługuje  w  przypadku  spełnienia  warunków
nieprzekroczenia  tzw.  „kryterium dochodowego”  oraz  wystąpieniu  co  najmniej  jednej   z
przesłanek udzielenia pomocy społecznej o których mowa w ustawie.
Kryterium  dochodowe  uprawniające  do  uzyskania  świadczenia  pieniężnego  z  pomocy
społecznej wynosi dla osoby samotnej 701 zł,  dla osoby w rodzinnie - 528 zł. Przyznanie
pomocy  poprzedzone  jest  przeprowadzeniem  wywiadu  środowiskowego,  podczas  którego
ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna i majątkowa wnioskodawcy. 
Świadczenia niepieniężne z pomocy społecznej to: praca socjalna, składki na ubezpieczenie
zdrowotne, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja
kryzysowa,  schronienie,  posiłek,  niezbędne  ubranie,  usługi  opiekuńcze,  pobyt  i  usługi  w
domu pomocy społecznej. 
W roku 2019 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 471 osób i rodzin (łączna liczba
osób  671).  W ramach prowadzonych postępowań przeprowadzono  ponad 1460 wywiadów
środowiskowych.

Do najczęstszych przyczyn udzielenia pomocy społecznej należało: 
- długotrwała lub ciężka choroba –  261 rodzin 
- ubóstwo – 246 rodzin
- niepełnosprawność – 180 rodzin
- bezrobocie – 165 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych ogółem – 156 rodzin
- alkoholizm - 83 rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szereg zadań związanych z zabezpieczeniem
sfery  społecznej  mieszkańców  miasta.  Różnorodność  i  złożoność  zadań  powoduje
konieczność utrzymywania  na odpowiednim poziomie  zasobów organizacyjnych,  a przede
wszystkim  pracowników  realizujących  poszczególne  zadania.  Mając  na  względzie
konieczność  zapewnienia  odpowiedniego  poziomu  usług  świadczonych  przez  Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej zasadnym jest zachowanie obecnego potencjału i zasobów co
najmniej  na  dotychczasowym  poziomie  i  zapewnienie  środków  na  wynagrodzenia
pracowników odpowiednio do ich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia. 

Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  2019  rok  wraz  ze  sprawozdaniem  z  działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok została przyjęta przez aklamację.

Ad 16. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta raportu o stanie gminy.
  
Wypełniając obowiązek  ustawy o samorządzie gminnym,  przedkładam  Państwu raport o
stanie Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok. 
Był to dla mnie rok bardzo pracowity, pełen wyzwań, rok w którym udało się wykonać wiele
potrzebnych  miastu  inwestycji.  Podobnie  zapowiada  się  rok  2020.  Jednak  już  na  samym
początku tego roku rozwój wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa na świecie i w
naszym kraju zaskoczył nas wszystkich i stał się nieprzewidywalny.  Nikt z nas nie jest w
stanie przewidzieć co jeszcze się wydarzy, jak potoczą się losy nas –lokalnych samorządów,
jak potoczą się losy naszego kraju. Jaki rachunek ekonomiczny przyjdzie nam zapłacić za
całe to nieszczęście które nas spotkało. To wielkie wyzwanie dla nas wszystkich Polaków, ale
i lokalnie dla samorządów. 
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Musimy się zmierzyć  z wieloma trudnościami,  ale ufam że z pomocą Państwa Radnych i
Mieszkańców Rawy Mazowieckiej uda nam się tę trudną sytuację pokonać i zmienić w nasze
wspólne dobro.
Kiedy przygotowywałem dla  Państwa ten  raport  zmieniały  się  również  i  przepisy  prawa.
Wprowadzonych  zostało  mnóstwo  obostrzeń,  a  publikowane  z  dnia  na  dzień  zmiany  do
przepisów prawa stawiały nowe  wyzwania przed nami wszystkimi, zmieniały się też terminy
procedowania poszczególnych czynności in. też i w samorządach. 
Tak jak wspomniałem na wstępie,art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym obliguje mnie
jako Burmistrza Miasta do przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego
za rok poprzedni w terminie do 31 maja 2020 r., ale  -tylko do przedstawienia. Specustawa
koronawirusowa dała Ministrowi Finansów uprawnienia do przesunięcia terminów realizacji
obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających m.in. z przepisów finansach
publicznych. W  związku z tym Minister Finansów o 60 dni wydłużył terminy na procedurę
absolutoryjną  (art.  15zzhspecustawy  koronawirusowej),  czyli  uchwała  w  sprawie
absolutorium będzie podjęta do 29 sierpnia 2020 r. W konsekwencji zmianie ulega również
termin rozpatrzenia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego.

Odnosząc się do minionego roku uważam, że za nami wiele ciężkiej pracy i ogólnie jestem
zadowolony  z  tego  co  udało  nam  się  w  tym  czasie  zrealizować.  Jednak  w  obliczu
nieprzewidywalnego  jutra  niepokój  mój  budzi  to,  co  przed  nami  w  2020  roku.  Mimo
wszystko, widzę tutaj coś bardzo dla naszego miasta dobrego, a mianowicie naszą współpracę
–mam na myśli współpracę pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Radą Miasta i Mieszkańcami
Rawy Mazowieckiej. 
W tym momencie chcę podziękować Radzie Miasta za merytoryczną i spokojną pracę w roku
poprzednim.  Dziękuję  też  wszystkim  współpracownikom  za  pełne  zaangażowanie  w
wypełnianie  codziennych  obowiązków.  Ufam,  że  obecny  rok  będzie  równie  owocny  jak
poprzedni.
Odnosząc się jeszcze do zmienionych terminów dotyczących debaty nad raportem o stanie
miasta  za  rok  2020   już  dziś  zachęcam  Państwa  Radnych  jak  również  Szanownych
Mieszkańców Rawy Mazowieckiej do wzięcia w niej udziału. Wszelkie uwagi czy sugestie
wypowiedziane przez wszystkich Państwa będą dla mnie bardzo cenne i wykorzystam je w
mojej  codziennej  pracy  na  rzecz  lokalnej  społeczności  i  przy  opracowywaniu  kolejnych
raportów.

 
Ad  17.  Informacja  o  umowach  cywilnych  zawartych  przez  Burmistrza  Miasta  i
jednostki organizacyjne  miasta w I  kwartale 2020 r. 

Sprawozdanie przedstawiła Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska.
Sprawozdanie zawierało okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

               W tym okresie zostało zarejestrowanych 134  umów, z czego: 
               - 2   w Przedszkolu Nr 1
               - 2   w Przedszkolu Nr 2
                - 0  w Przedszkolu Nr 3

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

Ad 18.  Sprawozdanie z realizacji  uchwał w I kwartale 2020 roku.

Temat referowała Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska. 
 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca   2020 r.
podjęła 21 uchwał. Zrealizowanych zostało 16  uchwał, a w trakcie realizacji pozostaje 76
uchwał. Szczegółowy wykaz uchwał został Państwu radnym przedstawiony w materiałach na
sesję.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad 19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Sprawozdanie zawierało okres od 28 lutego 2020 roku do 14 maja 2020 r.
Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:

                     - stan epidemii – praca Urzędu
                     - przydział mieszkań socjalnych,
                     - trudne warunki lokalowe,
                     - komunikacja miejska,
                     - współpraca miasta w organizacji imprez.

                     Udział w spotkaniach:
- Spotkanie w sprawie Dni Rawy
- Udział w pogrzebie ks. Zbigniewa Pisiałka
- Spotkanie w GDDKiA w Łodzi
- Spotkanie z dyrektorem PGE w Łodzi
- Udział w posiedzeniu Zarządu Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej
- Udział w Zgromadzeniu Związku Miast Polskich we Wrocławiu
- Udział w spotkaniu „Rokiczanka” w Hotelu Ossa
- Udział w koncercie z okazji Dnia Kobiet
- Spotkanie w sprawie szpitala
- Spotkanie z Dyrektor Urzędu Pracy Bożena Woźniak
- Spotkanie z Panem Marcinem Skórą z firmy HERCO
- Spotkanie w sprawie projektów organizacyjnych szkół
- Spotkanie w sprawie Centrum Usług Społecznych w Starostwie Powiatowym
- Spotkanie z dyrektorami szkół, przedszkoli, żłobka i instytucji kulturalnych
- Spotkanie w Firmie TABO
- Spotkanie w Firmie BUDREM
- Spotkanie w Firmie RAW-POL
- Zakończenie budowy składowiska odpadów w Pukininie
- Spotkanie w Firmie  FAM
- Spotkanie u Starosty w sprawie koronawirusa
- Walne Zgromadzenie SSRZR
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- Posiedzenie komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
- Spotkanie u ks. Prałata Karpa w parafii NPNMP
- Spotkanie z  Przeorem  O.O. Pasjonistów w Rawie Maz.
- Udział w mszy za Ojczyznę w dniu 3 Maja 
- Złożenie wiązanki na cmentarzu z okazji dnia zwycięstwa
- Wyjazd do Pruszkowa w sprawie komunikacji miejskie- autobusy PKS
- Udział w Mszy Świętej z okazji powitania nowego proboszcza O.O. Pasjonistów
- Spotkanie z Panią Pastor Haliną Radacz
- Spotkanie z wykonawcą ws. Rewitalizacji
- Spotkanie z prawnikami w sprawie targowiska 
 
Ad 20. Interpelacje, zapytania.

Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła treść pisma mieszkańca miasta w sprawie zasad
prowadzenia sesji w okresie pandemii- COVID-19.

Rady Leszek Jarosiński zwrócił  się  z  pytaniem do Burmistrza  Miasta  w sprawie  ruchu
drogowego na ulicach:
- Osiedle Tatar – ograniczyć prędkość dla pojazdów, utworzyć progi zwalniające,
- ul. Katowicka - utworzyć chodnikiem ruch tylko dla rowerów,
- oświetlenie ulicy Staffa,
Ponadto rady zwrócił  się z pytaniem do Burmistrza Miasta jaki działania poczynił  wobec
przedsiębiorców w związku ze skutkami epidemii a w szczególności dla przedsiębiorców na
targowisku miejskim.

Radny Stanisław Kabziński zwrócił uwagę m.in. na :
- zła pielęgnacja Parku Miejskiego,
- uciążliwość ptaków na drzewach wzdłuż chodnika na ulicy Krakowskiej,
- zła przycinka drzew na ulicy Opoczyńskiej.

Ad 21. Zakończenie obrad.
    

W  tym punkcie  Przewodnicząca   Rady Miasta   ogłosiła  zakończenie  obrady XIX Sesji
Rady Miasta VIII kadencji.
Sesja trwała od godz. 1400  do  1730.  
Sporządziła: Alicja Lasota.
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