
P R O T O K O Ł 
z obrad  XX  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta
Rawa Mazowiecka  w dniu  25 czerwca  2020 r.

Sesja  Rady Miasta   odbyła  się  w  sali  widowiskowej   Miejskiego Domu Kultury.  Rawa
Mazowiecka. 
Uczestniczyło  14 radnych. Nieobecny na sesji był radny Paweł Majchrzyk.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla , Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski, 
Skarbnik Miasta,  Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.  

Obrady  XX  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała uczestników obrad oraz radnych  przybyłych na sesję.

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

Zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.

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 XIX Sesji  Rady Miasta.       
4. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

    nieruchomości.
5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
6. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.
7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta     
    Rawa Mazowiecka obręb ewidencyjny nr 2.
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. Zmiana uchwały w sprawie  „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym
      Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021”.
11.Przyjęcie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka”. 
12. Przyjęcie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
      komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian  za     
      uiszczaną opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
13. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla   
      nieruchomości zamieszkałych.
14. Przyjęcie programu  „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do    
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     roku 2030”.
15. Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin.
16. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami 
      pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 
      2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie za rok 2019.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.

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

Ad. 4 Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    
          dzierżawy nieruchomości.

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  nieruchomości  miejskich,  na  których
zlokalizowane  jest targowisko  miejskie  położone  przy  ul.  Mickiewicza  28  w  Rawie
Mazowieckiej.  Obecny dzierżawca terenu targowiska włada obszarem o pow. 0,3319 ha.  
Po przebudowie targowiska miejskiego, które spowodowało wyznaczenie miejsc do handlu,
zmieniła  się  powierzchnia  możliwa  do  wydzierżawienia.  W  związku  z  koniecznością
prawidłowego  uregulowania  władania  przez  dotychczasowego  dzierżawcę  terenem
targowiska  miejskiego  po  jego  przebudowie,  niezbędne  jest  podjęcie  przedmiotowej  i
uchwały  
i wydzierżawienie terenu o łącznej pow. 0,3589 ha. 

Dyskusji nie było.

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 nieruchomości.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie   
                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy            
                    nieruchomości.

Uwag do treści uchwały nie było.

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

Ad. 5. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny
nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych,  położonej w obrębie 7 miasta Rawa
Mazowiecka, oznaczonej numerem ewidencyjnym 18/16 o pow. 0,0602 ha. Wnioskiem z dnia
3 czerwca 2020 r. współwłaściciele ww. działki wystąpili z propozycją przekazania na rzecz
Miasta Rawa Mazowiecka przedmiotowych nieruchomości  w drodze darowizny. Zgodnie  
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka działka
nr 18/16 położona jest na terenie o symbolu 7.2.4..KD-D przeznaczonym pod tereny dróg
publicznych  –  ulica  dojazdowa.  Nabycie  prawa  własności  działki  pozwoli  Miastu  Rawa
Mazowiecka na swobodne zarządzanie i planowanie inwestycji na tym obszarze.

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
   Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie   
   nieruchomości w drodze darowizny.
.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

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. 6  Nadanie nazwy drodze wewnętrznej.

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.
Powiedziała m.in.

Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy drodze wewnętrznej biegnącej na wschód
od ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej, obejmującej działki, oznaczone numerami
ewidencyjnymi  1405/3  i  1406,  obręb  4  miasta  Rawa  Mazowiecka.  Wnioskami  z  dnia  1
czerwca 2020 roku współwłaściciele działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1405/3 i
1406,  obręb  4  miasta  Rawa Mazowiecka  zwrócili  się  o  nadanie  nazwy ulica  „Wspólna”
drodze wewnętrznej, stanowiącej ich współwłasność. 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
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zabudowę,  zgodnie  z  zasadami  wynikającymi  z  Rozporządzenia  Ministra  Administracji  
i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Radny Stanisław Kabziński zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad punktu
dotyczącego nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska poddała wniosek radnego Stanisława Kabzińskiego
o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego nadania nazwy drodze wewnętrznej pod
głosowanie. 

Wniosek w głosowaniu imiennym został odrzucony większością głosów. Głosowało 14 radnych,
za – 1, przeciw –11, wstrzymujących – 2.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Opinię  Komisji  Prawa  i  Porządku  Publicznego   przedstawił  Krzysztof  Chałupka-
przewodniczący Komisji.  
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  proponowaną  uchwałę  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy
„Wspólna”.

   Przewodniczący komisji poinformował, że w głosowaniu wzięło udział 5 członków  komisji, 4 było   
   za, 1 przeciw.
.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 nadania nazwy drodze wewnętrznej. 

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych,
za – 13, przeciw – 1 , wstrzymujących– 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad.7  Przystąpienie do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania     
          przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka obręb ewidencyjny nr 2.

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  2.
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  
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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 2 będzie:
 opracowanie  nowego  jednolitego  planu  dla  całego  obrębu ewidencyjnego  (tekstu  
i rysunku) w obszarze, na którym obowiązuje kilkanaście odrębnych uchwał w sprawie planu i
zmian planu miejscowego z kilkunastoma załącznikami graficznymi do tych uchwał,
 uwzględnienie wniosków zakwalifikowanych do zmiany planu.

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
   Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie przystąpienie do sporządzenia
   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka obręb     
   ewidencyjny nr 2. 

 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa
Mazowiecka obręb ewidencyjny nr 2. 

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

Temat referowała Jolanta Witczak- Skarbnik Miasta.
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 wykazie przedsięwzięć zawierającym wykaz zadań wieloletnich wprowadza się zmiany  
w wysokości limitu wydatków w  2020 roku na projekt realizowany z środków budżetu Unii
Europejskiej „Szkoła twórczych umysłów” w Szkole Podstawowej Nr 2. Zwiększa się limit
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wydatków na tym projekcie o środki niewykorzystane w 2019 roku. W związku z tym limit
wydatków w 2020 roku na tym projekcie po zmianie wynosi 620 945 zł.

Dyskusji nie było.

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

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

Uwag do treści uchwały nie było.

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

Ad. 9 Zmiana  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.

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

Proponowana  zmiana budżetu Miasta na 2020 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.

1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

- zwiększa się o kwotę 125 000 zł w § 0760 planowane dochody z opłat za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł wysokość planowanych dochodów z odsetek od nieterminowo
wnoszonych opłat. 

1/ Dział 756 – Dochody z podatków.

-  zmniejsza się  o kwotę 6 165 zł  wysokość planowanych w br.  dochodów z podatku PIT,
zgodnie z informacją Ministra Finansów przesłaną do Burmistrza Miasta,

- zwiększa się o kwotę 4 000 zł planowane dochody z podatku leśnego,

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł planowane dochody z opłat tytułu kosztów egzekucyjnych,

- zwiększa się o kwotę 2 000 zł planowane dochody z opłat za upomnienia,
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- zwiększa się o kwotę 2 000 zł planowane dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych
opłat.

1/ Dział 758 – Różne rozliczenia.

- zwiększa się o kwotę 23 500 zł planowane dochody ze zwrotu niewykorzystanych dotacji w
ubiegłym roku,

-  zmniejsza  się  o  kwotę  254 855  zł  wysokość  subwencji  oświatowej  z  budżetu  państwa.
Zmniejszenie  wysokości  subwencji  wynika  z  informacji  Ministra  Finansów przesłanej  do
Burmistrza Miasta w kwietniu br.

1/ Dział 801- Oświata i wychowanie.

-  zwiększa się o kwotę 2 000 zł  planowane dochody z dochodów różnych w placówkach
oświatowych,

-  w  §  2051  wprowadza  się  do  planu  dochodów  dotację  z  budżetu  Unii  Europejskiej  w
wysokości 13 586 zł, na realizację projektu z grantów ERASMUS w Szkole Podstawowej Nr
2,

–  w  §  2057  wprowadza  się  do  planu  dochodów  dotację  z  budżetu  Unii  Europejskiej  z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w wysokości 320 717 zł na realizację
projektu „Szkoła twórczych umysłów” w Szkole Podstawowej Nr 2, zgodnie z umową. 

4/ Dział 852 – Pomoc społeczna.

W § 0970 w kwocie 6 000 zł to planowane dochody z tytułu wpłaty – zwrotu do budżetu
zasiłków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- w § 0690 zwiększenie planowanych dochodów w kwocie 350 165 zł z opłat związanych z
realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

II. Zmiany w planie wydatków.

1/Dział 758 – Różne rozliczenia.
- zwiększa się o kwotę 259 645  zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.

2/ Dział 801 – Oświata i wychowanie.
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-  rozdział  80195 –  wprowadza  się  do  planu  wydatków  kwotę  13 586  zł  z  grantów Unii
Europejskiej ERASMUS, na projekt  realizowany przez  Szkołę  Podstawowej Nr 2. 

-  rozdział  80195 – wprowadza się do planu wydatków kwotę 320 717 zł  z grantów Unii
Europejskiej na realizację projektu „Szkoła twórczych umysłów”  w Szkole Podstawowej Nr
2, zgodnie z umową.

3/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. 

Radny Daniel Łaski zapytał  z czego wynika zmniejszenie dotacji oświatowej dla naszego
miasta.
Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień.
Więcej pytań nie było. 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił przewodniczący komisji- Sławomir Stefaniak.
 Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie zmiany budżetu miasta
 Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

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

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

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

Ad. 10 Zmiana uchwały w sprawie  „Wieloletniego Programu Gospodarowania      
            Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021”.

Temat referował Sławomir Kaźmierczak-naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedział m.in.

W  dniu  29  grudnia  2016  r.  Rada  Miasta  Rawa  Mazowiecka  podjęła  uchwałę  
Nr  XXIII/169/16  w  sprawie  uchwalenia  ,,Wieloletniego  Programu  Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”.

W  związku  z  planowaną  zmianą  sposobu  użytkowania  lokali  mieszkalnych
usytuowanych  przy  Placu  Marszałka  J.  Piłsudskiego  4  na  lokale  użytkowe,  zachodzi
konieczność  wyłączenia  ich  z  mieszkaniowego  zasobu  Miasta  Rawa  Mazowiecka.

8



Ponadto   zarządzeniem  Nr  151/2019  z  dnia  31  grudnia  2019  r.  Burmistrz  Miasta  Rawa
Mazowiecka  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  najmu  socjalnego  3  lokali  przy  
ul. Reymonta 11, które dotychczas stanowiły lokale komunalne, w związku z tym należy je
zaliczyć  do  lokali  socjalnych.  Mając  na  uwadze  powyższe  zmianie  uległa  liczba  lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rawa Mazowiecka, o której mowa jest
w  §4  załącznika  do  ww.  uchwały.  Jednocześnie  ww.  uchwale  należało  zaktualizować  
i ujednolicić zapisy dotyczące mieszkaniowego zasobu Miasta Rawa Mazowiecka, który to
stanowią lokale komunalne jak i lokale socjalne. 

Dyskusji nie było. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił przewodniczący komisji- Tomasz Góraj.
 Komisja pozytywnie  zaopiniowała proponowaną uchwałę dotyczącą zmiany uchwały w sprawie
„Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na
lata 2017-2021”.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały dotyczącą   
                  zmiany uchwały w sprawie „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem    
                  Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017-2021”.

  
Uwag do treści uchwały nie było.

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

Ad. 11. Przyjęcie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa
             Mazowiecka”. 

Temat  referował  naczelnik  Sławomir  Kaźmierczak-  naczelnik  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej.
Powiedział m.in.

W związku z nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości  i  porządku  w  gminach,  która  weszła  w  życie  z  dniem  6  września  2019  r.,
wprowadzony jest obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez wszystkich właścicieli
nieruchomości. Ustawodawca zobowiązał gminy do dostosowania regulaminu w terminie 12
miesięcy od dnia  wejścia w życie ustawy.
Przygotowany projekt Regulaminu określa obowiązki i wymagania, jakie powinien spełniać
właściciel  nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz postępowania z
odpadami komunalnymi, zawiera również obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 
i  wymagania   dotyczące  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej. 

9



Radny Leszek Jarosiński zapytał co z odbiorem zużytych olei.

Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz Piotr Irla.

Opinię  Komisji  Komunalnej  przedstawił  przewodniczący  komisji-  Tomasz  Góraj.
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka”. 

Przewodnicząca  Rady  Grażyna  Dębska  przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w sprawie
przyjęcia  „Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  miasta  Rawa
Mazowiecka”. 
Uwag do treści uchwały nie było.

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

Ad. 12 Przyjęcie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
            odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania  tych     
            odpadów, w zamian  za uiszczaną opłatę za gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

Temat referował Sławomir Kaźmierczak- naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Powiedział m.in.

Uchwała dostosowuje szczegółowy sposób i zakres  świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od nieruchomości  zamieszkałych i zagospodarowanie  tych odpadów
do  przepisów ustawy z dnia 19 lipca  2019r.  o  zmianie  ustawy o czystości   i  porządku  
w gminach oraz niektórych innych ustaw , opublikowanej  w dniu 22 sierpnia 2019r.
W projekcie uchwały określono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, wprowadzono nowe frakcje rodzajów odpadów, uwzględniając
przepisy  znowelizowanej  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  oraz  Regulaminu
utrzymania  czystości   i  porządku  na  terenie  Miasta  Rawa Mazowiecka.  Uchwała  została
zaopiniowana   przez  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Rawie
Mazowieckiej w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Dyskusji nie było.

Opinię  Komisji  Komunalnej  przedstawił  przewodniczący  komisji  -  Tomasz  Góraj.  
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  proponowaną  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  szczegółowego
sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości   i  zagospodarowania   tych  odpadów,  w  zamian   za  uiszczaną  opłatę  za
gospodarowanie  odpadami komunalnymi.
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Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  tych odpadów, w zamian  za uiszczaną opłatę za
gospodarowanie  odpadami komunalnymi.

Uwag do treści uchwały nie było.

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

Ad. 13 Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami     
            komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Temat referował Sławomir Kaźmierczak- naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Powiedział m.in.

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Rada Miasta ,  w drodze uchwały określa m.in.  wzory deklaracji  o wysokości
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na   terenach  zamieszkałych,  a  także
warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Uchwalenie  nowego  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  na  terenach  zamieszkałych  wynika  z  dostosowania  go  do  zmienionych
przepisów powyższej  ustawy,  m.in.  brak  wyboru  sposobu metody gromadzenia  odpadów-
obowiązek segregacji, zmiana terminu zgłaszania zmian w deklaracjach (było 14 dni , jest do
10 dnia następnego miesiąca) , dodano w deklaracji klauzule RODO. 

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił przewodniczący komisji- Tomasz Góraj. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji  
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych.

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.
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Ad. 14 Przyjęcie programu  „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa          
            Mazowiecka do roku 2030”.

Temat referował Mariusz Szadkowski- kierownik Biura Rewitalizacji. 
Powiedział m.in.

Strategia  rozwoju  elektromobilności  dla  Miasta  Rawa  Mazowiecka  do  roku  2030  jest
kompleksowym dokumentem strategicznym, którego celem jest rozpoznanie problemów oraz
potrzeb występujących na terenie miasta a związanych z szeroko rozumianą mobilnością,  
a także analiza możliwych działań związanych z mobilnością i ograniczeniem emisyjności
transportu.  Przyjęcie  strategii  i  jej  wdrażanie  przyczynić  się  ma  również  do  realizacji
zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych
oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

W zakresie społecznym strategia przewiduje stopniowy rozwój usług komunikacji miejskiej
oraz  podejmowanie  działań  mających  na  celu  zapewnienie  częściowego  udziału  taboru
bezemisyjnego wśród pojazdów komunikacji miejskiej. 

W zakresie nowych technologii planuje się działania pozwalające na stworzenie infrastruktury
ładowania pojazdów elektrycznych, jak również stworzenie bezpiecznej sieci dróg pieszych 
i rowerowych w mieście, wraz z inwestycjami poprawiającymi oświetlenie tych dróg.

 Realizacja strategii przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz podniesienia
atrakcyjności  miasta  dla  mieszkańców i  osób odwiedzających,  m.in.  przyczyniając  się  do
poprawy jakości powietrza i wykorzystując nowe technologie.

Miasto Rawa Mazowiecka wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi
oraz  do  Łódzkiego  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Łodzi  z
zapytaniem  odnośnie  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko.
Stwierdzono  brak  przesłanek  uzasadniających  przeprowadzenie  oceny  oddziaływania  na
środowisko.

Opracowanie dokumentu zostało sfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  ramach  Programu  priorytetowego  GEPARD  II  -
transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

Radny  Leszek  Jarosiński  zapytał  czy  pojazdy,  które  obsługują  komunikacje  miejską  są
niskoemisyjne.

Pan Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi. 

Więcej pytań nie było.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił przewodniczący komisji- Tomasz Góraj. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii  rozwoju
elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”.

Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”.

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. 15 Przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin.

Radny Leszek Jarosiński wycofał  swój wniosek, dlatego podczas sesji procedowano nad
wnioskiem Komisji Oświaty.

Temat referowała radna Celina Szczur. 
Powiedziała m.in.

Instrumenty  polityki  społecznej  prowadzonej  przez  miasto  powinny  być  tworzone  
z uwzględnieniem kontekstu praw rodziny,  jej autonomii i tożsamości,  w związku z czym
przyjmuje  się  Samorządową  Kartę  Praw  Rawskich   Rodzin,  której  celem  jest
urzeczywistnienie  potwierdzonej  w  preambule  Konstytucji  „zasady  pomocniczości
umacniającej  uprawnienia  obywateli  i  ich wspólnot".  Jest  ona wyrazem ochrony wartości
poświadczonych  w Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  tym  tożsamości  małżeństwa
jako związku kobiety i mężczyzny, ochrony rodziny i rodzicielstwa, prawa do ochrony życia
rodzinnego,  prawa  rodziców  
i opiekunów do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz prawa dziecka
do ochrony przed demoralizacją.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Samorządowej Karty Praw Rodziny.”

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych,  
za – 13, przeciw – 1, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad. 16  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z     
             organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w  art.3 ust.3
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             ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o     
             wolontariacie za rok 2019.

Temat referował Arkadiusz Rataj- naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu. 

Powiedział m.in.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                            
 i o wolontariacie nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze
sfery  publicznej  we  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 cytowanej ustawy. 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala corocznie program współpracy                            
z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy oraz
zawiera  wykaz  zadań  priorytetowych,  stanowiących  podstawę  dla  władz  Miasta  do
dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na dofinansowanie zadań publicznych,
pozostających  we  właściwości  samorządu  Miasta,  a  realizowanych  przez  organizacje
pozarządowe.
Burmistrz  Miasta  Rawa Mazowiecka  w  każdym  roku  przeprowadza  konsultacje  projektu
programu  współpracy,  w  roku  2018  trwały  one  od  22  do  28  listopada.  Celem
przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym włączenia się
do  współtworzenia  dokumentu,  który  regulował  w  2019  roku  współpracę  Miasta  Rawa
Mazowiecka ze środowiskiem III sektora. 

Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,             o których mowa w
art.  3  ust.  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie został przyjęty uchwałą Nr III/12/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6
grudnia 2018 r.
Zgodnie z programem na 2019 rok współpraca Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarządowymi miała charakter:

 finansowy - polegający na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku
postępowania konkursowego wykonywały zadania publiczne; 

 pozafinansowy  -  oparty  na  współpracy  merytorycznej  w  zakresie
realizowanych zadań zawartych w Programie.

W 2019 roku ogłoszono 17 konkursów, złożono 42 oferty, w tym 2 z inicjatywy organizacji
pozarządowej,  wsparcie  finansowe  uzyskało   37  podmiotów  –  realizatorów  zadań
publicznych.

Priorytetowo były realizowane zadania publiczne z następujących dziedzin:

 edukacji i wychowania,

 kultury i dziedzictwa narodowego,
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 działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 ochrony i promocji zdrowia,

 promocji i organizacji wolontariatu,

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

 działalności na rzecz organizacji,

 działalności na rzecz rodziny. 

Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w
łącznej wysokości 1 129 011,14  zł.
Oświata i wychowanie – 46 000 zł.
Ochrona zdrowia – 263 200 zł.
Pomoc społeczna – 150 000 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22 811,14 zł.
Kultura fizyczna – 647 000 zł.

Dyskusji nie było.

Rada Miasta przez aklamację przyjęła przedłożone sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art.3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie 
za rok 2019..   

Ad. 17 . Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

                    Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
                    Sprawozdanie zawierało okres od 15 maja 2020 roku do 25 czerwca 2020 r.
                    Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:
                     - przydział mieszkań socjalnych,
                     - trudne warunki lokalowe,
                     - pomoc w znalezieniu pracy 

                   Udział w spotkaniach:

 Udział w uroczystej Mszy Św. z okazji 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II

 Nagranie w Radiu Victoria
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 Spotkanie z kupcami z targowiska

 Spotkanie z Państwem Promińskim

 Spotkanie z inspektorami nadzoru, projektantami oraz wykonawcami rewitalizacji

 Pani Anna Popłońska

 Udział w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Starostwie Powiatowym

 Pani prezes ZGO Aquarium

 Nagranie w sprawie Dnia Samorządu Terytorialnego

 Pani Monika Rybicka

 Spotkanie u starosty

 Udział w Zespole Zadaniowym

 Spotkanie z zastępcą Państwowej Straży Pożarnej – Krzysztofem Kowalskim

 Udział w Mszy Św. z okazji 40-lecia święceń kapłańskich o. J. Chrzanowskiego

 Pani Leszczyńska- dyrektor szpitala

 Spotkanie z naczelnikami

 Pani Emilia Tulin

 Pan Marcin Połeć z Cafe Adriano i Pan Jakub Sputowski 

 Spotkanie w Starostwie Powiatowym w sprawie COŚ DOBREGO

 Spotkanie  z Panią  Anną Dyśko-  komendant  policji  i  ojcem przeorem Wojciechem
Adamczewskim

 Spotkanie z Panem Leszkiem Przybyłem 

 Walne zgromadzenia w spółkach 

 Pan Janusz Bartosiewicz 

 Pani Gałecka-Nerek

 Pan Grzegorz Stefaniak Triathlon

 Klub Karate Kyokushin

 PGE Żyrardów

 Pan Robert Stępowski

 WOPR

 Spotkania z klubami sportowymi

 Spotkanie w sprawie komunikacji miejskiej
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 Pan prezes Banku Spółdzielczego Witold Morawski 

Nawiązując  do  spotkań  burmistrza  radny  Leszek  Jarosiński zapytał  jaka  jest  kondycja
miejskich spółek.

Pan Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi. 

Radny Leszek Jarosiński zapytał  czego dotyczyło spotkanie z PGE, czy ma to związek  
z rewitalizacją.

Odpowiadał Pan Burmistrz Piotr Irla.
Podczas spotkania został m.in. omówiony harmonogram prac. 

Ad. 18 Interpelacje i zapytania. 

Rady Stanisław Kabziński zapytał czemu w mieście nie tworzy się zatok autobusowych. 

Pan Burmistrz Piotr Irla udzielił wyjaśnień.

Radny Leszek Jarosiński wystąpił z zapytaniem czy wzdłuż ul. Słowackiego nad zalewem
nie można zrobić parkingu na którym samochody mogłyby parkować pod kątem 45 stopni a
nie wzdłuż krawężnika , jak to jest obecnie.
Ponadto radny zwrócił także uwagę, że są w mieście miejsca, gdzie gałęzie drzew zasłaniają
znaki i sygnalizację świetlną. 

Pan Burmistrz Piotr Irla udzielił wyjaśnień.

Radny Tadeusz Boczek zwrócił  uwagę na nieprzestrzeganie w mieście zasad sanitarnych
związanych z pandemią koronawirusa i prosił o interwencję w tej sprawie. 

Radny  Daniel  Łaski poprosił  o  interwencję  na  ul.  Aleksandrówka,  związaną  z  ruchem
transportowym pojazdów ciężarowych i nieprzestrzeganiem zasad ograniczenia prędkości na
tej ulicy. 

Radny Stanisław Kabziński zwrócił  uwagę, że na ul. Kolejowej gałęzie  wchodzą już na
drogę. 

Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla. 

Radny  Stanisław  Kabziński  zgłosił  oficjalny  wniosek  Klubu  Radnych  Prawa  
i Sprawiedliwości o przebudowę parkingu przy ul. Tomaszowskiej 8 na długości całej działki
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w myśl obowiązujących przepisów. Ponadto
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we wniosku znalazła się prośba o przywrócenie tablicy informacyjnej w poprzednie miejsce
przy Szpitalu Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Zastępca  Burmistrza  Artur  Piotrowski udzielił  wyjaśnień  radnemu  Leszkowi
Jarosińskiemu w sprawie odbioru przepracowanego oleju. 

Ad 19. Zakończenie obrad.

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

Sesja trwała od godz. 1400  do   1725.
Sporządziła: Katarzyna Madej
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