
P R O T O K O Ł 
z obrad  XXI  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta
Rawa Mazowiecka  w dniu  6 sierpnia  2020 r.

Sesja  Rady Miasta   odbyła  się  w  sali  widowiskowej   Miejskiego Domu Kultury w Rawie
Mazowieckiej.
Uczestniczyło  15 radnych.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla , Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski, 
Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta oraz Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.  
Przewodnicząca  Rady Miasta  zaprosiła  także  na  sesję  repatriantów  z  Kazachstanu-  Państwa
Eugenię i Alekseia Skakowskich  wraz z dziećmi Ilią i Anastazją.

Obrady  XXI  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.

Powitała uczestników obrad oraz radnych  przybyłych na sesję.

Poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy śp. prof. Eugeniusza Walczuka.

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 XX Sesji Rady Miasta.
4. Debata nad raportem o stanie Miasta Rawa Mazowiecka.
5. Udzielenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.
6. Zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  Miasta  Rawa  Mazowiecka  wraz  ze  

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok.
7. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
8. Zmiana  uchwały  w  sprawie   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Rawa

Mazowiecka  na  lata  2020-2023.
9. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.
10. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli

nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi
kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku
przydomowym. 

11. Określenie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłat  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta
Rawa Mazowiecka.
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12. Zawarcie  porozumienia  dotyczącego  współdziałania  Gmin  wchodzących  w  skład
aglomeracji  Rawa   Mazowiecka  przy realizacji  zadania  polegającego na likwidacji
dotychczasowej  aglomeracji   Rawa  Mazowiecka  i  wyznaczenia  obszaru  i  granicy
aglomeracji  Rawa Mazowiecka.

13. Określenie  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w  Mieście  Rawa  Mazowiecka  w  roku
szkolnym 2020/2021.

14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za 2019 rok.
15. Informacja  o  umowach  cywilnych  zawartych  przez  Burmistrza  Miasta  i  jednostki

organizacyjne  miasta w II  kwartale 2020 r. 
16. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w II kwartale 2020 roku.
17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
18. Interpelacje, zapytania.
19. Zakończenie obrad.

Pani  Przewodnicząca  przywitała  nowych  mieszkańców  Rawy  Mazowieckiej-  repatriantów  
z  Kazachstanu:  Państwa Eugenię  i  Alekseia  Skakowskich   wraz  z  dziećmi  Ilią  i  Anastazją.
Poprosiła ich o kilka słów o sobie. 
Głos zabrał Pan Aleksiej Skakowski, który opowiedział pokrótce historię swojego dzieciństwa.
Powiedział, że ojciec od zawsze chciał wrócić do Polski i dbał o to, żeby syn mówił po polsku.
Ojciec pracował w lotnictwie wojskowym,  potem w cywilnym.  Matka jest  Rosjanką z jedną
czwartą  fińskiej  krwi.  Rodzina  często  się  przeprowadzała  Syberia,  Czelabińsk  (Ural),  po
rozpadzie  Związku  Radzieckiego  zamieszkali  u  rodziny,  w  pobliżu  Morza  Czarnego.  Gdy
Aleksiej wyjechał na studia rodzice przenieśli się do Kaliningradu, a potem do Grodna wraz z
młodszym bratem Aleksieja Wacławem, żeby ten mógł się lepiej nauczyć języka polskiego. Gdy
Aleksiej wrócił ze studiów, ojciec powiedział, ze teraz to już trzeba działać i zrobić wszystko,
żeby jak najszybciej wrócić do Polski. Formalności związane z repatriacją zajęły rodzinie prawie
trzy lata ale udało się i w czerwcu bieżącego roku rodzina zamieszkała w jednym z mieszkań w
bloku przy ul. Słowackiego. Pani Eugenia jest z wykształcenia nauczycielem języka rosyjskiego
i psychologiem  a Pan Aleksiej ukończył teologię, a ostatnio pracował jako kierowca. 

Pan Burmistrz wraz z Panią Przewodniczącą wręczyli gościom okolicznościowe prezenty. 

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

Ad. 4 Debata nad raportem o stanie miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca  Rady Miasta  Grażyna Dębska  poinformowała,  że radni  otrzymali  Raport  o
stanie Miasta Rawa Mazowiecka w wymaganym ustawą terminie tj. do 31 maja br. Burmistrz
Miasta  na  XIX  sesji  Rady  Miasta   w  dniu  14  maja  2020  r.  przedstawił  informację  o
przedłożonym raporcie. Na dzisiejszym posiedzeniu jest przewidziana debata w tej sprawie.
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Następnie głos zabrał i przedstawił  informację Piotr Irla - Burmistrz Miasta.

Dokument, który Państwo otrzymaliście jest zbiorem syntetycznej informacji o stanie naszego
miasta na koniec 2019 r.,  począwszy od demografii,  rynku pracy, pomocy społecznej;  przez:
finanse,  inwestycje,  edukację,  działalność instytucji  kultury,  ochronę środowiska,  gospodarkę
komunalną  i  mieszkaniową;  a  skończywszy  na:  realizacji  polityk,  planów,  strategii  
i  pozostałych  uchwał  Rady  Miasta.  Jest  zbiorem  zarówno  konkretnych  działań  i  efektów  
w  sferze  zadań  samorządu,  jak  również  zawiera  bardziej  pogłębione  przedstawienie
najważniejszych osiągnięć i wyzwań, które zajmowały najwięcej uwagi w minionym roku. 
Tekst  raportu  oraz  zaproszenie  do  debaty  publicznej  zostało  zamieszczone  na  stronie
internetowej urzędu miasta i Biuletynu Informacji Publicznej. 

Występując  dzisiaj  przed  Państwem  skupię  się  tylko  na  zadaniach  inwestycyjnych
realizowanych w 2019 r., bo właśnie w tym zakresie był to rok wyjątkowy. Udało się zrobić
wiele  działań  poprawiających  komfort  życia,  bezpieczeństwo,  poziom  nauczania,  czy  też
zaspokojenie innych oczekiwań mieszkańców. Na wiele tych zadań miasto otrzymało różnego
rodzaju  dofinansowania  ze  źródeł  zewnętrznych.  Pozwolę  sobie  wymienić  te  najważniejsze
działania  zrealizowane  przez  miasto,  za  pośrednictwem  urzędu  miasta,  żłobka,  przedszkoli,
szkół,  jednostek  kultury,  zakładów  budżetowych  i  spółek  komunalnych,  bo  warto  o  tym
wiedzieć: 

 Sala  Doświadczania  Świata  dla  dzieci  z  orzeczeniami  o niepełnosprawności  
i wymagających szczególnej opieki w Żłobku "Tuptuś". Dotacja na zadanie z Funduszu
Pracy - 23.500 zł. 

 Żłobek  TUPTUŚ  w  ramach  programu  Maluch  plus  moduł  2  uzyskał  dotację  na
funkcjonowanie i zwiększenie liczby podopiecznych w wysokości 202.200,00 zł.

 Przedszkole nr 1. w ramach projektu „Śmieci segregujemy – naszą planetę ratujemy”
pogłębiało wiedzę ekologiczną dzieci i ich rodziców związaną z problemem segregacji  
i recyklingu odpadów. Wysokość dofinansowania z WFOŚiGW – 23.070,00 zł.

 Przedszkole nr 2 utworzyło punkt dydaktyczny pn. „Zielona Kraina”, na które pozyskało
z WFOŚiGW dofinansowanie - 42.120,00 zł. „Zielona Kraina” ma być miejscem gdzie
dzieci będą mogły przeprowadzać wyjątkowe eksperymenty.

 Przedszkole  nr  2  zrealizowało  także  projekt  ekologiczny  “Czysta  woda  –  zdrowie  
i  radość”,  którego wiodącą ideą było przygotowanie dzieci  i  rodziców do aktywnego
uczestnictwa w propagowaniu postaw ekologicznych. Dofinansowanie z WFOŚiGW -
17 510,00 zł.

 „Dbamy o troposferę", to projekt edukacyjny zrealizowany przez Szkołę Podstawową  
nr  1.  Obejmował  on  problematykę  zanieczyszczeń  powietrza  oraz  ich  szkodliwego
oddziaływania na zdrowie ludzi. Dofinansowanie z WFOŚiGW - 34 640,00 zł.

 W ramach Programu Edukacji Ekologicznej w SP nr 1 utworzono Pracownię Edukacyjną
pn.  "Eko-Audytorium"  jako  punkt  dydaktyczny  na  potrzeby  prowadzenia  zajęć
terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej. Dofinansowanie z WFOŚiGW - 49
384,00.
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 Przebudowa  łazienek  i  wyposażenie  szatni  w  SP  nr  1.  Za  kwotę  329.100  zł.
przebudowano  część  piwnic  i  przystosowano  na  szatnie  dla  dzieci.  Przebudowano
również  łazienki  
i  wymieniono  instalację  elektryczną  i  wodno-kanalizacyjną.  Łazienki  zyskały  nowe
wyposażenie, a szatnie nowe szafki ubraniowe.

 W  SP nr  1  miała  także  miejsce  rewitalizacja  boiska  sportowego.  Wykonano  nową
podbudowę boiska i nową nawierzchnię z trawy syntetycznej. Dodatkowo, wymieniono
bramki oraz elementy ogrodzenia boiska. Koszt inwestycji – 372.000 zł. 

 Remont nawierzchni dróg na terenie SP nr 4. W ramach zadania wykonano wymianę ok.
430  m2  nawierzchni  z  kostki  betonowej  i  220  mb  krawężnika.  Nowa  nawierzchnia
zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo uczniów szkoły. Koszt zadania - 93.500 zł.

 Remont  pomieszczeń,  naprawa  oświetlenia  zewnętrznego,  modernizacja  oświetlenia
wewnętrznego  SP4.  W  szkole  przeprowadzono  niezbędne  remonty  najbardziej
zniszczonych pomieszczeń i zmodernizowano oświetlenie. Koszt zadania - 25.200 zł.

 Nowego blasku nabrało wnętrze rawskiego MDK. Malowanie sali widowiskowej i holi,
remont schodów ewakuacyjnych to prace wykonane w tym obiekcie. Koszt wykonanych
robót - 43.800 zł.

 Dodatkowo przed budynkiem MDK wymieniono kostkę brukową na chodnikach i placu
frontowym za kwotę 47.200 zł poprawiając estetykę zewnętrzną tego obiektu. 

 Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Żeromskiego,  Krasickiego,  Dąbrowskiej,  Fredry
i Staffa. To ważna i długo wyczekiwana inwestycja spółki RAWiK, wykonana w ramach
projektu  „Uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  w  aglomeracji  Rawa
Mazowiecka – Faza II”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Spójności
w kwocie 1.237.600,00 zł. Wartość inwestycji 1.790.800 zł.

 Przebudowa  kanalizacji  sanitarnej  w  ulicy  Tomaszowskiej.  W  ramach  tego  zadania
wybudowano kanał sanitarny oraz dwie studnie rewizyjne za kwotę 19.900 zł.

 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej – kanał spinający istniejące odcinki
kanalizacji  deszczowej  w  ul.  Południowej  w  rejonie  ul.  Gąsiorowskiego  wraz  
z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w całej szerokości jezdni. Wartość inwestycji-
84.000 zł.

 Przebudowa  sieci  wodno-kanalizacyjnej  w  ul.  Gąsiorowskiego  i  Lenartowicza  oraz
przebudowa  ul. Lenartowicza.  W  ramach  inwestycji  przebudowano  sieć  wodno-
kanalizacyjną. Przebudowano również ulicę Lenartowicza, uzbrajając ją w kanalizację
deszczową,  nowy  wodociąg  i gazociąg.  Całkowity  koszt  wykonanych  zadań  -  
2.509.000 zł.

 Instalacja do korekty pH wraz ze zbiornikiem magazynowym w oczyszczalni ścieków. 
W ramach inwestycji  wykonano roboty budowlane i  ziemne oraz dokonano montażu
kompletnej instalacji korekty pH na Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach. Wartość całej
inwestycji 589.000 zł.

 Budowa wodociągu w ul.Willowej i odtworzenie nawierzchni w ul.Sadowej i Willowej. 
W ramach zadania wykonano sieć  wodociągową o długości  212 m oraz  odtworzenia
nawierzchni  asfaltowej  jezdni  wraz  z  odtworzeniem  elementów  drogowych.  Koszt
inwestycji - 148.700 zł.
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 Przebudowa  kanalizacji  sanitarnej  w  ul.  Zwolińskiego.  Inwestycja  polegała  na
przebudowie sieci  kanalizacji  sanitarnej  w ulicach Solidarności  i  Zwolińskiego wraz  
z posadowieniem studni w związku z wystąpieniem awarii. Po śladzie kanału wykonano
odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Całość inwestycji - 85.700 zł.

 Remont ulicy Polnej i Przemysłowej. Remont ul. Polnej prowadzony był na odcinku od
ul. Niepodległości  do  ul.  Przemysłowej.  Wykonano  nową  podbudowę,  wymieniono
nawierzchnię, krawężniki oraz chodnik od strony wschodniej. Ul. Przemysłowa zyskała
nową nawierzchnię, chodniki oraz bezpieczne przejście dla pieszych. Całkowity koszt
prac  -  2.079.600  zł.   Na  remont  pozyskano  dofinansowanie  z  Funduszu  Dróg
Samorządowych w kwocie 916.404 zł.

 Remont ul. Wałowskiej. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, wykonano
nową podbudowę, nowe krawężniki oraz nową nawierzchnię bitumiczną.  Skablowano
sieć elektroenergetyczną oraz wykonano nowe oświetlenie uliczne. Koszt inwestycji -  
938.000 zł.

 Odwodnienie  ul.  Południowej  i  Reymonta.  Przeprowadzono  prace  modernizacyjne,
wybudowany drenaż ma za zadanie obniżyć w tym rejonie dokuczliwy wysoki poziom
wód gruntowych. Koszt zadania - 280.100 zł.

 Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. Skierniewicką.
Powstanie jej wpłynie na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Koszt opracowania
koncepcji - 116.300 zł.

 Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. Białą i dalej do
drogi wojewódzkiej nr 707. W celu wyprowadzenia ruchu ciężarowego z centrum miasta
w 2019 r.  zlecono wykonanie koncepcji  przebiegu wspomnianego szlaku drogowego.
Koncepcja została wykonana, uzgodniona z zarządcami innych dróg (GDDKiA, ZDW,
Fundacja Kolei Wąskotorowych Rogów-Rawa-Biała) – zakończono prace w 2020 r.

 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wybudowana zatoka ma na
celu  zwiększenie  płynności  ruchu  w  jej  rejonie,  a  także  poprawę  bezpieczeństwa  
i  komfortu  osób korzystających z  transportu  zbiorowego.  Koszt  wykonania  zadania -
26.900 zł.

 Adaptacja pomieszczeń poddasza w Urzędzie Miasta na serwerownię. Koszt wykonania
adaptacji 67.700 zł.

 Wdrożenie  usług  elektronicznych  e-Urząd  w  Urzędzie  Miasta.  Zakup  sprzętu
komputerowego  i urządzeń  sieciowych  na  potrzeby  wdrożenia  projektu  oraz  zakup
wyposażenia serwerowni. Koszt zadania - 452.270 zł.

 Modernizacja  przejść  dla  pieszych  w  ul.  Jerozolimskiej,  ul.  Słowackiego  
i ul. Warszawskiej. Wybudowano inteligentne przejście dla pieszych na ul. Jerozolimskiej
oraz  zakupiono  i  zamontowano  zestawy solarne  na  ul.  Słowackiego  i  Warszawskiej.
Przejścia  dla  pieszych  w  tych  miejscach  są  bezpieczniejsze  –  lepiej  doświetlone  
i oznakowane. Koszt inwestycji - 167.370 zł.

 Przebudowa  Targowiska  Miejskiego  „Mój  Rynek”  oraz  rozbudowa  kanalizacji
deszczowej  na  targowisku.  W  ramach  projektu  wykonano  szeroko  zakrojone  prace
wodno-kanalizacyjne. Targowisko zostało częściowo zadaszone i zainstalowane zostały
nowe stoły handlowe.  Wymieniono oświetlenie,  a  nawierzchnia  zyskała  nową kostkę
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brukową.  Dofinansowanie  z  Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju
Obszarów Wiejskich – blisko 1 mln zł.

 Adaptacja  wraz  z  rozbudową  jatek  miejskich.  Kontynuowano,  a  w  roku  bieżącym
ukończono roboty przy przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku zabytkowych
jatek  miejskich.  Zadanie  realizowane  jest  w  ramach  projektu  infrastrukturalnego
„Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”, dofinansowanego ze środków UE (RPO WŁ
na lata 2014 – 2020) w cyklu dwuletnim.

 Budowa budynku socjalnego przy ul. Mszczonowskiej – budynek B. Efektem inwestycji
będzie  powstanie  kolejnych 40 lokali  socjalnych.  Cykl  budowy budynku –  dwuletni.
Koszt  całkowity  budynku  B  4.492.000  zł,  z  czego  35%  bezzwrotnego  wsparcia
finansowego  
z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zakończenie budowy w roku 2020.

 Rozbudowa istniejącej kwatery składowania odpadów. Przeprowadzona inwestycja miała
na  celu  podniesienie  rzędnej  składowania  w  celu  zwiększenia  objętości  kwatery
składowania odpadów nr V. Koszt inwestycji - 115.800 zł.

 Budowa nowej kwatery składowania odpadów. W 2019 roku uzyskano pozwolenie na
budowę, wykonano 3 szt. pizometry, ogrodzenie terenu inwestycji i rozpoczęto budowę
kwatery nr IX. Inwestycja została ukończona w marcu 2020 r. Całkowity koszt inwestycji
- 6.897.000 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW.

 Opracowanie  dokumentacji  technicznej  połączenia  zbiorników  „Dolna”  i  „Tatar”.  
Koszt wykonania dokumentacji - 142.000 zł.

 Remont  jazu  piętrzącego  zbiornika  „Dolna”.  Przeprowadzone  race  remontowe  miały
przywrócić całkowitą sprawność konstrukcji jazu, który przez lata użytkowania ulegał
stopniowej  degradacji.  Niezbędne  prace  remontowe  zostały  wykonane.  Całkowita
wartość inwestycji to 1.648.600 zł, w tym dofinansowanie - 700 tys. zł z NFOŚiGW. 

 Opracowanie  dokumentacji  termomodernizacji  hali  sportowej  „Tatar”-  25.695,00  zł.
Złożony  został  wniosek  o  dofinansowanie  inwestycji  z  RPO  WŁ  –  jutro  podpisuję
umowę o dofinansowanie.

 Opracowanie dokumentacji technicznej doświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej. Zlecono
opracowanie dokumentacji, koszt - 18.200 zł.

 Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala św. Ducha. Miasto zakupiło  
i  użyczyło  nieodpłatnie  sprzęt  medyczny  do  pracowni  endoskopii  oraz  laparoskopu.
Wartość przekazanego sprzętu - 392.000 zł. 

Podsumowując ubiegły rok, chcę powiedzieć, że dla mnie był on okresem pracowitym,
pełen wyzwań, rok w którym udało się wykonać wiele potrzebnych miastu inwestycji. Ogólnie
jestem zadowolony z tego co udało nam się wspólnie w tym czasie zrealizować.  Dostrzegam
tutaj coś bardzo dobrego dla naszego miasta, a mianowicie naszą współpracę – mam na myśli
współpracę pomiędzy Burmistrzem, Radą Miasta i Mieszkańcami Rawy Mazowieckiej. 
W tym momencie  chcę  podziękować wszystkim radnym za  merytoryczną i  spokojną  pracę.
Dziękuję  też  wszystkim  współpracownikom  za  pełne  zaangażowanie  w  wypełnianie
codziennych obowiązków. 
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Wiele  zmieniło  się  również  w  kwestii  współpracy  z  innymi  jednostkami  samorządu
terytorialnego.  Wspólnie  z  powiatem  wybudowaliśmy  oświetlenie  ul.  Targowej,
organizowaliśmy  uroczystości  patriotyczne  i  kulturalne,  np.  obchody  rocznicy  uchwalenia
Konstytucji 3-Maja, dożynki. 

Podobna współpraca kulturalna została nawiązana z marszałkiem województwa, czego
przykładem był „RawskiEuro Piknik” oraz „Mixer Regionalny Łódzkie 2019”.                     
Owocem  współpracy  z  urzędem  marszałkowskim  były  także  działania  promocyjne  naszego
miasta, takie jak: Press Tour – wizyta dziennikarzy regionu łódzkiego, czy film promocyjny  
z cyklu Łódzkie z lotu ptaka – Rawa Mazowiecka.

Przed nami jeszcze wiele do zrobienia, nowe wyzwania i nowe inwestycje. Mam wiele
planów na najbliższą przyszłość. Tu priorytetami są:

 rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miasta,
 ścieżka rowerowa łącząca Os. Zamkowa Wola z ul. Łowicką,
 przebudowanie ulicy Sobieskiego,
 dokończenie remontu ulicy Polnej,
 zakończenie budowy drugiego bloku socjalnego,
 zmodernizowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4.
Wiadomo, że potrzeb jest dużo więcej, ale ich realizacja uzależniona będzie od faktycznej

wielkości budżetu, pozyskanych środków zewnętrznych i wartości rozstrzyganych przetargów. 

W dyskusji głos zabierali:

Radny  Daniel  Łaski zwrócił  czy  się  do  Pana  Burmistrza  z  zapytaniem  czy  wg  niego
koncepcja łącząca ul. Aleksandrówka z ul. Białą jest zadowalająca. 

Pan Burmistrz Piotr Irla udzielił wyjaśnień.
Powiedział  m.in. 
Koncepcja  tego  łącznika  była  zmieniana,  poprzednie  uzgodnienia  były  poprawiane.  Ta
koncepcja jest  optymalna,  zawsze  mogła  być  lepsza,  pewne rozwiązania  mogły  być  lepiej
zrobione. Ale na razie jest to tylko dokumentacja projektowa na 2020 rok. 

Radny Leszek Jarosiński zwrócił uwagę, że koncepcja przebudowy tamy, o której wspomniał
Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu była stworzona przez poprzedniego burmistrza- Dariusza
Misztala.  Radny  zwrócił  uwagę,  że  jatek  miejskich  nie  udało  się  wykonać  w  2019  r.  
i kontynuowano ich wykonanie w bieżącym roku. 
Radny Leszek Jarosiński podkreślił, że w 2019 roku wyremontowano znaczną ilość dróg ale
przy budowie niektórych doszło do pewnych zaniedbań:

 ul. Wałowska- jest za wąska bo tam jest strefa przemysłowa, poza tym została
źle  wykonana  bo nie  tak  dawno  w jednym miejscu  po  prostu  zapadła  się  droga  i
powstała dziura na ok. 40 cm. Jest to przecież nowa droga a już jest remontowana.

 ul.  Przemysłowa- jakoś  położonej  masy  asfaltowej  pozostawia  wiele  do
życzenia 

 fragment ul. Polnej- przy skrzyżowaniu z ul. Polną odprowadzenie wody jest
źle wykonane. 
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 ul. Lenartowicza  jest  dobrze zrobiona ale  czemu przy okazji  nie  zrobiono  
ul. Gąsiorowskiego. 

Radny Leszek Jarosiński pozytywnie  odniósł się do wydatków na placówki oświatowe,  co
przekłada  się  na  wymierne  efekty,  zarówno  na  poziomie  wojewódzkim,  jak  
i  ogólnopolskim.  Pochwalił  także  wysokość  pozyskanych  funduszy  zewnętrznych,  w  tym
miejscu  złożył  podziękowania  w kierunku Pana Mariusza Szadkowskiego-  kierownika Biura
Rewitalizacji.  Jeżeli  chodzi  o  budowę  bloków  socjalnych  to  była  decyzja  poprzedniego
burmistrza ale dobrze, że taka koncepcja jest kontynuowana. Radny Jarosiński zwrócił uwagę na
spółki miejskie. Spółka Aquarium jest niewątpliwe chlubą miasta, cena za odbiór odpadów nie
byłaby taka niska gdyby nie własny PSZOK. Spółka Aquarium finansuje wiele zadań w mieście.
Ale niestety na naszym terenie  prywatny przedsiębiorca  buduje składowisko odpadów i nikt
temu nie przeciwdziałał.  Radny zwrócił uwagę także na pozytywną działalność spółki Rawik,
dzięki uzbrojeniu działek inwestycyjnych np. w wodę i kanalizację przyciągniemy potencjalnych
przedsiębiorców, ale niestety w naszym mieście jest to zaniedbane już przez poprzedników. 
Kolejnym  aspektem  poruszanym  przez  radnego  Leszka  Jarosińskiego był  problem
demograficzny,  tzn.  w  Rawie  ubywa  mieszkańców,  zwłaszcza  młodych  ludzi  i  trzeba  temu
przeciwdziałać. 
W swojej wypowiedzi  radny Leszek Jarosiński zapytał  jeszcze co z oświetleniem zbiornika
Tatar bo to zadanie jest zapisane w budżecie na 2020 r. Ponadto poruszył też kwestie budowy
bieżni lekkoatletycznej, na co z niecierpliwością czekają sportowcy, żeby mieli gdzie ćwiczyć. 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi.
W tym miejscu podziękował swoim poprzednikom za przyjęcie pewnych koncepcji, np. remont
jazu, który był w fatalnym stanie i trzeba to było natychmiast wykonać. 
Jeżeli  chodzi  o  jatki  miejskie  to  ich  budowa  jest  elementem  rewitalizacji,  którą  rozpoczął
burmistrz  Eugeniusz  Góraj  i  kontynuował  Dariusz  Misztal.  Niestety  docierają  głosy
mieszkańców,  że  będzie  mało  miejsc  parkingowych  ale  decyzją  poprzedniego  burmistrza,
zrezygnowano z parkingu podziemnego. W przypadku remontu ul. Wałowskiej faktycznie był
błąd wykonawcy i  dlatego zapadły się studzienki ale raczej na ok 15 cm. Ale wszystko jest
jeszcze objęte gwarancją więc na pewno droga zostanie poprawiona.
Pan burmistrz w swojej wypowiedzi odniósł się także do remontu ul. Gąsiorowskiego. Zawsze
jest tak, że mamy ograniczone środki i musimy zrezygnować z realizacji jakieś inwestycji. Ale
może  na  tę  inwestycje  uda  się  pozyskać  środki  przyznane  w  związku  
z epidemią koronawirusa. 
W sprawie budownictwa socjalnego są głosy mieszkańców, że jedni muszą się zadłużyć na całe
życie, żeby mieć własne mieszkanie a inni je po prostu dostają. Niektórzy po prostu preferują
taki styl życia, że jemu się należy.
Pan burmistrz odniósł się także do terenów inwestycyjnych w mieście , tzn wg niego są one
dobrze uzbrojone. Poza tym nigdy nie wiadomo jakie będą preferencje przyszłych inwestorów.
W  przypadku  oświetlenia  zbiornika  Tatar,  to  sytuację  skomplikowała  pandemia,  ponieważ
mamy zdecydowanie  mniej  wpływów do budżetu  i  na  razie  musimy odłożyć  tę  inwestycję.
Podobna sytuacja, wynikająca z braku środków jest z budową bieżni czy sali gimnastycznej przy
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Szkole  Podstawowej  nr  2.  Ale  będziemy  próbowali  pozyskiwać  środki  zewnętrzne  na  te
przedsięwzięcia, podobnie jak to było w przypadku Hali Tatar.

Głos zabrał radny Stanisław Kabziński. 
Powiedział  m.in.  że  jest  źle  wykonane  odwodnienie  ul.  Lenartowicza.  Ponadto  
ul. Wałowska też jest źle zrobiona i pewnie po zimie trzeba będzie tę drogę poprawiać. Radny
wspomniała także o braku zatoki autobusowej przy ul. Zamkowa Wola. 

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi
Ul. Wałowska faktycznie jest źle wykonana i trzeba będzie to poprawić ale projekt tej ulicy
był  zaakceptowany  przez  poprzedniego  burmistrza  i  to  wszystko  było  wdrożone zgodnie  
z projektem. 
Jeżeli  chodzi  o  ul.  Przemysłową  to  była  to  wykonana  tylko  nakładka  w  granicach  pasa
drogowego.
Na  ul.  Aleksandrówka  oznakowanie,  które  zostało  zmienione  było  wykonane  zgodnie  
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i do końca nie wiadomo dlaczego ta organizacja
została zmieniona za poprzedniego włodarza. 

Radna Celina  Szczur pozytywnie  wyraziła  się  o  inwestycjach  oświatowych,  np.  budowa
boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, które zamknęła poprzednia władza czy też budowa sali
doświadczeń w żłobku. Radna z niepokojem za to patrzy na kwestie subwencji oświatowych 
i ich obniżenie. 

Radny Sławomir Stefaniak pozytywnie  ocenił  działanie  burmistrza  w poprzednim roku.  
W 2019 r. było wykonanych dużo inwestycji, część z nich jest jeszcze kontynuowana w roku
bieżącym.  Zwrócił też uwagę , że miasto dużo dokłada do oświaty bo aż 8 mln zł rocznie.
Jeśli chodzi o ul. Wałowską to może faktycznie jest źle zrobiona ale na szczęście jest jeszcze
gwarancja i na pewno zostanie poprawiona. 

Radna  Małgorzata  Rudniak zabrała  głos.  Pozytywnie  oceniła  działania  inwestycyjne
burmistrza.  Zwróciła  uwagę  na  targowisko  i  ul.  Polną.  Radna  zwróciła  też  uwagę  na
działalność Miejskiego Domu Kultury,  że w 2019 r.  zorganizowano tam ponad 70 imprez
kulturalnych,  są  też  przymiarki  do  powstania  Rawskiego  Zespołu  Ludowego.  Pozytywnie
oceniła  też  działania  Muzeum  Ziemi  Rawskiej,  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej  czy  też
funkcjonowania Karty Dużej Rodziny.

Głos  zabrał  radny  Tadeusz  Boczek, który  pozytywnie  ocenił  budowę  chodnika  przy
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Innych uwag i opinii nie było.

Ad. 5 Udzielenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.

Temat referowała Jolanta Witczak- Skarbnik Miasta.
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Stosownie do dyspozycji przepisu art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym wójt, co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport
obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego
w  roku  poprzednim,  w  szczególności  realizację  polityk,  programów,  strategii,  uchwał  rady
gminy  i  budżetu  obywatelskiego.  Po  zakończeniu  debaty  nad  raportem  o  stanie  jednostki
samorządu  terytorialnego,  rada  gminy  przeprowadza  głosowanie  nad  udzieleniem  wójtowi
wotum zaufania. 

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  przedstawiła  treść  projektu  uchwały  
w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.

Uchwała  w sprawie  udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  Rawa  Mazowiecka  wotum zaufania  
w głosowaniu jawnym  została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

W tym miejscu o godz. 16.05 Pani Przewodnicząca Grażyna Dębska zarządziła 15 min. przerwy.

Ad 6. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz     
         sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2019.

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

Dochody  planowano  95 891 132,85  zł,  wykonano  93 602 496,84  zł,   co  stanowi  97,61  %
realizacji planu.
Dochody bieżące wykonano na kwotę 87 200 542,73 zł  tj. na poziomie 98 % planu rocznego.
Dochody majątkowe wykonano na kwotę  6 401 954,11 zł co stanowi 92,62 % planu rocznego.
W dochodach bieżących budżetu główne źródła to:

 dochody z udziałów w podatkach  PIT i CIT – 29 422 602,74 zł.

 dotacje celowe na realizację zadań bieżących – 23 428 417,98 zł, 

            w tym z  budżetu Unii Europejskiej i wkład z budżetu państwa – 908 671,02 zł, 

 dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie ustaw   – 18 392 965,03 zł,

 subwencja z budżetu państwa – 12 940 888,00 zł,

W dochodach bieżących największą pozycje stanowią udziały w podatku PIT i CIT tj. 33,7 %
dochodów ogółem, dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych stanowią 26,9 %
dochodów ogółem, dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią 21,1 % dochodów ogółem.
Dochody  majątkowe  to  głównie  wpływy  z  tytułu  dotacji  z  różnych  zewnętrznych  źródeł
pozyskanych na dofinansowanie inwestycji miejskich:  kwota łączna  6 401 954,11 zł,  z tego
dofinansowanie  z  budżetu  Unii  Europejskiej  i  wkładu  krajowego   –  3 257 101,96  zł.  
W analizowanym roku Miasto pozyskało dofinansowanie na przebudowę dróg lokalnych tj.  
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ul.  Polną  i  ul.  Przemysłową  na  kwotę  916 404  zł,  budowę  budynku  socjalnego  z  BGK  
w  Warszawie  kwotę  985 713,01  zł,  rawski  eUrząd  z  budżetu  Unii  Europejskiej  i  budżetu
państwa kwotę 218 275,68 zł,  modernizację  skrzyżowań i  przejść dla  pieszych  w wysokości
98 000  zł,  rewitalizację  Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  budżetu  Unii  Europejskiej  i  wkładu
krajowego na kwotę 3 038 826,28 zł, modernizację zbiornika wodnego DOLNA z NFOŚiGW w
Warszawie na kwotę 743 235 zł.

Wydatki  planowano  102 239 926,85  zł,  wykonano  95 998 346,73  zł,   co  stanowi  93,90  %
realizacji planu.
Wydatki  bieżące  planowano  w  kwocie  85 612 926,85  zł,  wykonanie  80 520 006,88  zł,  co
stanowi 94,05 % realizacji planu, wydatki bieżące stanowią 78 % wydatków ogółem.
W poniesionych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczone w kwocie łącznej 35 573 491,06 zł, co daje  44,2 % ogólnej kwoty
wydatków  bieżących,  kolejna  grupa  to  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  statutowych  to
kwota 15 469 513,77 zł, która stanowi 19,2 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.
Świadczenia  na rzecz  osób fizycznych  (  zasiłki  z pomocy społecznej,  świadczenia  500+) na
kwotę  21 329 817,09 zł i stanowią 26,5 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.
Wydatki na dotacje celowe przekazane na realizację zadań bieżących na kwotę 7 352 139,98 zł 
i stanowią 9,1 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.
Wydatki na obsługę długu na kwotę 795 044,98 zł.
Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 15 478 339,85 zł, co stanowi poziom wykonania
95,20  %  planu  rocznego.  Poniesione  wydatki  dotyczą  głównie  inwestycji  w  infrastrukturę
drogową naszego Miasta na wartość 5, 1 miliona złotych, budownictwo mieszkaniowe i zakup
nieruchomości  na  kwotę  ogółem  ponad  3  miliony  zł,  modernizacja  i  cyfryzacja  zadań  
w administracji  publicznej  na kwotę ponad 660 tysięcy,  bezpieczeństwo publiczne  na kwotę
ponad 230 tysięcy złotych, modernizacja obiektów oświatowych na kwotę 795 tysięcy złotych,
ochrona  zdrowia  mieszkańców  to  400  tysięcy  złotych,  modernizacja  targowiska  ponad  pół
miliona złotych, rewitalizacja zabytkowych obiektów w centrum Miasta na kwotę łączną dwa i
pół miliona złotych, modernizacja obiektów na terenie zalewu miejskiego DOLNA na wartość
blisko 2 miliony złotych.  
18 zadań inwestycyjnych zostało wykonanych i oddanych do użytku w roku 2019, natomiast  
7 zadań to zadania kontynuowane w roku bieżącym i latach następnych, nie licząc dokumentacji
projektowych, których  7 zlecono do wykonania.
Struktura  podziału  wydatków  budżetu  miasta  na  najważniejsze  dziedziny,  
w podziale na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :
1/ Oświata i wychowanie oraz opiekana dziećmi do lat 3    –  34 % wydatków ogółem;
2/ Opieka społeczna i pomoc rodzinie z programu 500 Plus  i inne   -  27,7 % wydatków ogółem;
3/ Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg – 11,8  % wydatków ogółem;
4/ Administracja publiczna – 8  % wydatków ogółem;
5/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,6 % wydatków ogółem;
6/ Kultura fizyczna i sport – 4,1 % wydatków ogółem.
Budżet miasta  na koniec 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości  2 395 849,89 zł , przy
planowanym w kwocie 6 348 794 zł.
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W  2019  roku  na  realizację  inwestycji  miejskich  pozyskano  przychody  z  emisji  obligacji
komunalnych w kocie 9 milionów złotych.
Spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę łączą 3,7 miliona zł. 
Na koniec 2019 roku kwota długu wynosiła 33,6 miliona zł . 
Wartość mienia komunalnego Miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2019 stanowiła wielkość  
236,8 miliona złotych i wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 11 milionów złotych.
Państwo  Radni  otrzymali  w  miesiącu  marcu  br.  materiały  szczegółowe  tj.  wszystkie
sprawozdania wraz z częścią opisową, informacje dotyczącą realizacji zadań w WPF, informację
o  stanie  mienia  komunalnego,  informacje  dotyczące  instytucji  kultury.  Materiały  te  były
szczegółowo  omawiane  na  posiedzeniach  komisji  Rady  Miasta,  udzielano  wyjaśnień  i
odpowiadano na zadawane pytania.

Radny Leszek Jarosiński zwrócił uwagę na wzrost zadłużenia miasta, które na koniec 2018 r.
wyniosło  ok.  28  mln  zł,  a  na  koniec  2019 r.  już  ponad  33 mln  zł.  Nie  jest  to,  co  prawda
niebezpieczny dla stanu finansów miasta poziom zadłużenia ale należy zwrócić uwagę na tempo
jego wzrostu. Radny Jarosiński pozytywnie odniósł się do wysokości pieniędzy przekazywanych
z budżetu miasta na oświatę ( 4% budżetu miasta). To bardzo ważne, żeby inwestowano w tę
sferę, bo to na pewno w przyszłości przyniesie wymierne efekty. Wyraził swoje ubolewanie nad
zmniejszeniem dotacji oświatowej i zwrócił uwagę na konieczność reformy oświaty i pozyskania
w tym celu funduszy zewnętrznych. 

Pani Skarbnik Jolanta Witczak  odniosła  się  do wypowiedzi  radnego Leszka Jarosińskiego
dotyczącej  wysokości  zadłużenia.  Zwróciła  m.in.  uwagę  na  to,  że  aby  zrealizować  większe
inwestycje  w  mieście  trzeba  zaciągać  kredyty,  co  powoduje  wzrost  zadłużenia.  Można
oczywiście  posiłkować  się  tylko  pieniędzmi  z  budżetu  miasta  ale  wtedy  będzie  można
zrealizować co najwyżej dwie nieduże inwestycje w roku.

Radny Sławomir Stefaniak wyraził pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2019 r. Zwrócił
uwagę  na  znaczną  kwotę  (15,5  mln  zł)  przekazaną  na  inwestycje,  że  wykonano  dochody  
w zadowalającym stopniu i przede wszystkim zmniejszyła się wysokość deficytu budżetowego 
(niższy o ok 4 ml n zł w stosunku do zakładanego w budżecie na 2019 r.) 

Opinia Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak -przewodniczący komisji.
Komisja  Budżetu  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z  realizacji  budżetu  za  2019  rok  
(1 osoba się wstrzymała).
Realizacja budżetu w 2019 roku przebiegała prawidłowo.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  przedstawiła  treść uchwały Nr III/91/2020
Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja  2020 roku w
sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2019 rok.
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zaopiniowała  pozytywnie  sprawozdanie  Burmistrza  Miasta
Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok.
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Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  przedstawiła  treść  projektu  uchwały
w sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  Miasta  Rawa  Mazowiecka  oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2019 r.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka oraz
sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Miasta  Rawa  Mazowiecka  za  rok  2019w  głosowaniu
jawnym  została przyjęta jednogłośnie. 
Głosowało 15 radnych.  za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu do protokołu.

Ad 7. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in.
Zgodnie  z  art.271 ustawy o  finansach  publicznych,  po zapoznaniu  się   ze   sprawozdaniami
finansowymi  i sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za miniony rok budżetowy oraz
stosownymi  opiniami,  Rada  Miasta  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Burmistrzowi Miasta. 
Komisja  Rewizyjna  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  badała  wykonanie  budżetu  i  wydała
stosowny wniosek.

Następnie radny Daniel Łaski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił opinię
Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Miasta.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka przygotowanie do procedury absolutoryjnej
przeprowadziła podczas trzech posiedzeń. 

Pierwsze z nich odbyło się 20 maja 2020 roku.
Uczestniczyli  w  nim  wszyscy  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  oraz  przewodniczący  i  jego
zastępca. 
Celem spotkania było wydanie opinii z wykonania budżetu miasta Rawa Mazowiecka za 2019
rok.
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się  i poddała ocenie następujące informacje:
- sprawozdanie Burmistrza z wykonania dochodów Miasta Rawa Mazowiecka.
- sprawozdanie Burmistrza z wykonania wydatków Miasta Rawa Mazowiecka.
- sprawozdaniem z wykonania  planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wraz  
z częścią 
  opisową.
Z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Rawy  Mazowieckiej  sporządzono  protokół
oznaczony   NR  2/2020  dla  zainteresowanych  dostępny  w  Biurze  Rady  Miasta  Rawa
Mazowiecka. 

Drugie posiedzenie odbyło się 28 maja 2020 roku .
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Uczestniczyli  w  nim  wszyscy  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  oraz  przewodniczący  i  jego
zastępca.
Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z: 
-  informacją  w  sprawie  decyzji  w  zakresie  ulg  w  podatkach  lokalnych  oraz  podatkach
pobieranych 
przez  Urząd  Skarbowy  w  Rawie  Mazowieckiej,  a  stanowiących  dochód  Miasta  Rawa
Mazowiecka.
- informacją o dofinansowaniu organizacji, stowarzyszeń i związków nie będących jednostkami 
  sektora finansów publicznych w 2019 roku,
- pozostałych informacji w sprawie wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień    
  31.12.2019.
Z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Rawy  Mazowieckiej  sporządzono  protokół
oznaczony   NR  3/2020  dla  zainteresowanych  dostępny  w  Biurze  Rady  Miasta  Rawa
Mazowiecka. 

Trzecie posiedzenie  odbyło się 3 czerwca 2020 roku.
 Uczestniczyli  w nim wszyscy  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  oraz  przewodniczący  i  jego
zastępca. 
Podczas tego posiedzenia Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Daniel Łaski zapoznał członków
Komisji  z  treścią  uchwały  Nr  III/91/2020  Składu  Orzekającego   Regionalnej  Izby
Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja  2020 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania
Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Regionalna  Izba  Obrachunkowa  zaopiniowała  pozytywnie  sprawozdanie  Burmistrza  Miasta
Rawa  Mazowiecka z  wykonania budżetu Miasta za 2019 rok.

Następnie zwrócił się z pytaniem czy w związku z poprzednimi posiedzeniami  komisji z dnia 20
i 28 maja 2020 r. w sprawie badania dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka,
sprawozdań finansowych oraz informacji przedstawionych przez Skarbnik Miasta są zapytania
lub uwagi.
Członkowie Komisji stwierdzili,  że nie wnoszą żadnych uwag ani pytań.
Następnie  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Daniel Łaski  przedstawił Komisji wniosek  
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka i przeprowadził głosowanie.

Komisja stwierdziła,  że w wyniku badania dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa
Mazowiecka, sprawozdań finansowych oraz pozostałych informacji określonych w art. 267
ust.  1  pkt 3 ustawy o finansach publicznych,  stawia wniosek o udzielenie  absolutorium
Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 r.
W jawnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało 6 członków, za- 5 ,przeciw -
0, wstrzymujących – 1.
Z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Rawy  Mazowieckiej  sporządzono  protokół
oznaczony  NR  4/2019  dla  zainteresowanych  dostępny  w  Biurze  Rady  Miasta  Rawa
Mazowiecka. 
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 Jednocześnie Komisja skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej  wniosek o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2019.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  przedstawiła treść uchwały  Nr III/128/2020
Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Łodzi  z dnia 9 czerwca 2020 r  w
sprawie  opinii  dotyczącej  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  w
sprawie absolutorium za 2019 rok. 
Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta
Rawa Mazowiecka  w sprawie absolutorium za 2019 rok. 
 
Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska   przedstawiła  treść  projektu  uchwały  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Radny Leszek Jarosiński jeszcze przed głosowaniem zabrał głos i powiedział, że radni Klubu
Prawa  i  Sprawiedliwość  udzielą  Panu  Burmistrzowi  absolutoriom  mimo  niewykonania  
w 2019 r. ścieżki rowerowej, jatek miejskich i targowiska i przesunięcia ich wykonania na 2020
rok. Zwrócił się też z prośbą aby przy konstruowaniu budżetu na 2021 rok zostały wzięte pod
uwagę propozycje radnych klubu Prawa i Sprawiedliwość.

Uchwała  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 rok w głosowaniu
jawnym została przyjęta jednogłośnie. 
Głosowało 15 radnych, za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu protokołu.

Burmistrz Miasta Piotr Irla  podziękował radnym za udzielone absolutorium,  dodał, że 
będzie starał się aby budżet na 2020 rok był wykonany zgodnie z założeniami uchwały 
budżetowej i planu inwestycyjnego. 

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 na rok 2020,  
w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta. W związku ze
zmianą budżetu miasta na sesji , do planu przychodów  budżetu na 2020 rok wprowadza się  do
planu przychodów kwotę 402 495 zł  wolnych środków, o których mowa w art.  217 ustawy  
o finansach publicznych. 
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Aktualnie  planowana  kwota  przychodów  ogółem  budżetu  Miasta  to  16 003 975  zł,  
a planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 7 100 000 zł. Planowany
deficyt budżetu wynosi 8 903 975 zł.

Radny Tomasz Góraj opuścił w tym momencie sesję Rady Miasta, dlatego liczba głosujących
radnych od teraz wynosiła 14.
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 rok.

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta.
Powiedziała m.in. 
Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2020 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.

1/ Dział 600 – Transport – dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu Miasta o
kwotę  400 000 zł  na zadnie  dotyczące  przebudowy ul.  Sobieskiego.  Środki w tej  wysokości
zgodnie  
z podpisaną umową na dofinansowanie zadania z funduszu dróg samorządowych,  wpłyną do
budżetu w 2021roku. W br. uzyskaliśmy dofinansowanie na to zadanie w wysokości 439 195 zł.

2/  Dział  710  –  wprowadza  się  do  budżetu  Miasta  zwiększenie  o  kwotę  240  zł  wysokość
dofinansowania  z  budżetu  Unii  Europejskiej   na  realizację  w  br.  projektu  finansowanego  
z  grantów  unijnych,  na  przeprowadzenie  pogłębionych  konsultacji  społecznych,  w  zakresie
prowadzonych  działań,  przy  zmianie  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Rawa
Mazowiecka. 
3  / Dział 801, w § 0830 wprowadza się do planu dochodów zwiększenie o kwotę 500 000 zł  
z tytułu wpłat uzyskanych  od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na opiekę
przedszkolną  dzieci  z  tych  gmin,  które  uczęszczają  do  niepublicznych  przedszkolach,
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prowadzonych na terenie naszego Miasta przez osoby fizyczne oraz przedszkoli prowadzonych
przez Miasto.
W  paragrafach  2007,  2057  i  2059  dokonuje  się  zmiany  planowanych  środków  pomiędzy
paragrafami  klasyfikacji  budżetowej.  Zmiana  klasyfikacji  budżetowej  dotyczy  pozyskanych
środków  z  funduszy  Unii  Europejskiej  i  budżetu  państwa  na  realizację  w  SP  Nr  2  projekt
„Szkoła  twórczych  umysłów”.  Zmiana  klasyfikacji  dostosowana  do  aktualnych  wymogów
prawnych wynikających ze stosownych rozporządzeń.
4/ Dział 855 – Rodzina, w § 0970 zwiększa się o kwotę 10 000 zł planowane dochody z tytułu
zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

II. Zmiany w planie wydatków.

1/  Dział  600,  rozdział  60016  –  dokonuje  się  zmiany  w  planie  wydatków  inwestycyjnych
dotyczących  zadania:  przebudowa ul.  Sobieskiego,  poprzez  zmniejszenie  w br.  finansowania
zadania  z dotacji zewnętrznej na środki własne budżetu Miasta. Dotacja w kwocie 400 000 zł
wpłynie na rachunek dochodów naszego Miasta w 2021 r.

2/ Dział 710, rozdział 71095 – zwiększa się o kwotę 240 zł planowane wydatki na realizację  
w br. projektu finansowanego z grantów unijnych tj. przeprowadzenie pogłębionych konsultacji
społecznych  w  zakresie  prowadzonych  działań  przy  zmianie  planu  zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie.
-  rozdział  80104  –  Zwiększenie  o  kwotę  500 000  zł  wysokość  planowanych  wydatków  na
dotacje dla niepublicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie naszego
Miasta.

4/ 851 – Ochrona zdrowia.
-  rozdział  85154  –  zwiększa  się  o  kwotę  2  495  zł  wysokość  planowanych  wydatków
przeznaczonych   na  realizację  zadań  zapisanych  w  Miejskim  Programie  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Zwiększenie  wydatków  o  kwotę  jw.  dotyczy  przeznaczenia  na  ten  cel  niewydatkowanych  
w pełnej wysokości dochodów uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w ubiegłym roku. 
5/Dział 855 – Rodzina.
-  rozdział   85502 –  wprowadzone  zwiększenie  wydatków w tych  rozdziałach  w wysokości
10 000 zł każdy, wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa świadczeń – zasiłków  pobranych
nienależnie. 
Dyskusji 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. 

17



                  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.

Ad.  10  Zwolnienie  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi
właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi     jednorodzinnymi
kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w  kompostowniku
przydomowym.

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

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła  art. 6k ust. 4a,
zgodnie  z  którym  rada  gminy  w  drodze  uchwały  została   zobowiązana   do  wprowadzenia
zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to  adresowane
jest do właścicieli nieruchomości zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi jednorodzinnymi,
którzy   kompostują  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  we  własnym  kompostowniku
przydomowym. Wysokość zwolnienia  z części opłaty kształtować  ma się proporcjonalnie do
zmniejszenia  kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z  gospodarstw  domowych.
Realizując  nowo dodany zapis  ustawy,  o  którym mowa powyżej  proponuje  się  wprowadzić
zwolnienie  w  wysokości  10% opłaty  miesięcznej  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  dla  właścicieli  nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi
jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  w
kompostowniku  przydomowym.
Podstawą ubiegania się o zwolnienie jest złożenie przez właściciela zamieszkałej nieruchomości
(zabudowanej budynkami jednorodzinnymi) deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi,  w  której  oświadczy  (zaznaczy),  że  posiada  przydomowy
kompostownik i kompostuje  w nim odpady biodegradowalne stanowiące  odpady komunalne. 

Dyskusji nie było

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił wice przewodniczący komisji- Stanisław Kabziński.
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  proponowaną  uchwałę  w  sprawie  zwolnienia  w  części  
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym. 
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Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  przedstawiła  treść  projektu  uchwały  
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości  zabudowanych  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

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  Określenie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłat  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze     Miasta
Rawa Mazowiecka.

Temat referował Sławomir Kaźmierczak- naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Powiedział m.in.

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  
w gminach Rada Miasta Rawa Mazowiecka  w drodze uchwały określa m.in. wzór 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,  uwzględniających  te  zmiany  w  zakresie:  wyboru  sposobu  metody
gromadzenia odpadów, obowiązku segregacji, terminu zgłaszania zmian w deklaracjach 
Ponadto  do projektu nowej uchwały w sprawie deklaracji śmieciowej dodano  klauzule RODO.

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił wiceprzewodniczący komisji- Stanisław Kabziński.
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji

o  wysokości  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli
nieruchomości położonych na obszarze 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.
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W  tym  miejscu  o  godz.  17.25  Pani  Przewodnicząca  Grażyna  Dębska zarządziła  10  min
przerwy. 

Ad. 12 Zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład
aglomeracji  Rawa  Mazowiecka  przy  realizacji  zadania  polegającego  na  likwidacji
dotychczasowej  aglomeracji   Rawa   Mazowiecka  i  wyznaczenia  obszaru  i  granicy
aglomeracji  Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Pani Mariola Milczarek- dyrektor techniczny Rawskich Wodociągów  
i Kanalizacji. 

Powiedziała m.in.

Uchwałą nr XXIX/382/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rawa Mazowiecka  została wyznaczona aglomeracja Rawa
Mazowiecka w skład której weszły Gmina Miasto Rawa Mazowiecka  jako gmina wiodąca  
w aglomeracji i Gmina Rawa Mazowiecka (cześć miejscowości Konopnica i Żydomice).

W myśl art.  87 ust 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne jeżeli aglomeracja
obejmuje  obszar  dwu  lub  więcej  gmin  właściwa  do  wyznaczenia  aglomeracji  jest  gmina
o największej równoważnej liczbie mieszkańców, w celu jej wyznaczenia zainteresowane gminy
zawierają porozumienie.

Podstawą do zawarcia porozumienia - zgodnie z art. art. 18 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie  gminnym-  będą stosowne uchwały podjęte  przez Rady wszystkich
gmin wchodzących w skład aglomeracji Rawa Mazowiecka.

Przedmiotem porozumienia będzie współdziałanie Gmin przy realizacji zadania wynikającego  
z art.87 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne polegającego na wyznaczeniu obszaru 
i granic aglomeracji Rawa Mazowiecka.

Zgodnie z art. 565 ust. 2  ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. obowiązujące akty prawna
miejscowego wydane przed 2018 r. zachowują swoją moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia  
2020  r.  Koniecznym  więc  stało  się  ponowne  wyznaczenie  i  przyjęcie  obszaru  i  granic
aglomeracji.

Nie było dyskusji. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił wice przewodniczący komisji- Stanisław Kabziński.
Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  proponowaną  uchwałę  w  sprawie  zawarcia  porozumienia
dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Rawa Mazowiecka przy
realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej aglomeracji  Rawa Mazowiecka 
i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji  Rawa Mazowiecka.
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Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  przedstawiła  treść  projektu  uchwały  
w  sprawie  zawarcia  porozumienia  dotyczącego  współdziałania  Gmin  wchodzących  w  skład
aglomeracji  Rawa  Mazowiecka  przy  realizacji  zadania  polegającego  na  likwidacji
dotychczasowej aglomeracji  Rawa Mazowiecka i wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji
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. 13 Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście  Rawa Mazowiecka w roku
szkolnym 2020/2021.

Temat referował Arkadiusz Rataj- naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

Powiedział m.in.

Na podstawie art. 39 ust 4. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe obowiązkiem
gminy jest:

 zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się
na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej
szkoły  podstawowej,  a uczniom  z niepełnosprawnością  ruchową,  w tym  z afazją,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do
najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym uczeń kończy 21. rok życia;

 zapewnienie dzieciom i młodzieży,  o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom
i młodzieży  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  z których  jedną
z niepełnosprawności  jest  niepełnosprawność  intelektualna,  bezpłatnego  transportu
i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 24.  rok  życia  -  w przypadku  uczniów  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi,
z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

  25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Na  podstawie  art. 32 ust. 6 ustawy  z dnia  14 grudnia  2016 r.  -  Prawo  oświatowe,
obowiązkiem  gminy  jest  zapewnienie  niepełnosprawnym  dzieciom  pięcioletnim
i sześcioletnim  oraz  dzieciom  objętym  wychowaniem  przedszkolnym  na  podstawie
art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola,
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oddziału  przedszkolnego w szkole  podstawowej,  innej  formy wychowania  przedszkolnego
lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Na  podstawie  art. 39a ust. 2 ustawy  z dnia  14 grudnia  2016 r.  -  Prawo  oświatowe,  aby
dokonać zwrotu kosztów jednorazowego przewozu niezbędne jest posiadanie kwoty średniej
ceny jednostki paliwa, właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ww. ustawy
średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy w drodze
uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Na  podstawie  informacji  o cenie  jednostek  paliwa,  właściwych  dla  danych  pojazdów,
pozyskanych  ze stacji  paliw znajdujących się  na terenie  Miasta  Rawa Mazowiecka:  PKN
ORLEN  S.A.  Stacja  Paliw  nr  777,  ul.  Katowicka  3,  "Robert  Matyszczak"  Magdalena
Matyszczak  (SKIERGAZ)  ul.  Katowicka  1,   WASBRUK Sp.  z o.o.  ul.  Przemysłowa  11,
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. Stacja Paliw Nr 246 ul. Skierniewicka 8, Stacja Paliw ORAF sp.
z o.o. (INTERMARCHE) ul. Targowa 6, Bracia Maliszwescy Sp. z o.o. (PEGAS GRUPA) ul.
Mszczonowska 2, Stacja Paliw K&A Investmensts Sp. z o.o. (MOYA) ul. Mszczonowska 36
wg stanu na dzień 29 lipca 2020 r., wyznaczono średnią cenę jednostek paliwa, właściwych
dla danych pojazdów, która będzie obowiązywała w roku szkolnym 2020/2021.

Rodzaj
paliwa

PKN
ORL
EN

SKIER
GAZ

WASB
RUK

LOT
OS

INTERMA
RCHE

PEG
AS
GRU
PA

MO
YA

Średn
ia
cena
jedno
stki
paliw
a

benzyna
bezołowiowa
PB95

4,38 zł 4,29 zł 4,27 zł 
4,33
zł 

4,29 zł 4,31zł
 4,29
zł 

 4,31
zł 

benzyna
bezołowiowa
PB98

4,73 zł 4,64 zł -   zł 
4,68
zł 

4,64 zł 
4,66
zł 

-   zł 4,67 zł

olej
napędowy
ON

 4,32
zł 

4,23 zł 4,21zł 
4,32
zł 

4,20 zł 
4,25
zł 

 4,21
zł 

4,25 zł

gaz  płynny
LPG

2,17 zł 2,14 zł 2,14 zł 
 2,17
zł 

2,14 zł 
2,15
zł 

2,05 
zł 

2,14 zł

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił przewodniczący komisji- Sławomir Stefaniak. Komisja
pozytywnie zaopiniowała proponowana uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021.
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Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  przedstawiła  treść  projektu  uchwały  
w sprawie  określenia  średniej  ceny  jednostki  paliwa  w Mieście  Rawa Mazowiecka  w  roku
szkolnym 2020/2021. 

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

Ad. 14 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za 2019 rok.

Sprawozdanie przedłożył przewodniczący Komisji Rewizyjnej- radny Daniel Łaski.

         Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy na rok 2019  przyjętym przez  Radę
Miasta Rawa Mazowiecka.
          W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń w trakcie których, członkowie
Komisji  kontrolowali  gospodarkę  finansową  Urzędu  Miasta  oraz   jednostek  podległych
Urzędowi Miasta.

Kontrole dotyczyły:
1.  Wydatków na Organizację „Dni Rawy” w 2018 roku;
2. Analizy wykonania budżetu miasta za rok 2019;
3. Analizy opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
4. Uchwalenia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta;
5. Realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku;
6. Rozliczenia dotacji dla klubów sportowych: RKS „Mazovia” Rawa Mazowiecka;
7. Inwestycji – Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego;
8. Inwestycji – Remont baszty i krużganków zamku Książąt Mazowieckich;
9. Kontroli pracy komisji przetargowej/ I etap prac remontowych w Szkole Podstawowej nr1;
10.  Wydatków Straży Miejskiej w roku 2018;

Celem   kontroli  było  sprawdzenie  prawidłowości  wykorzystania  przez  poszczególne
jednostki  środków  finansowych.  Oprócz  wskazanych  kontroli  Komisja  w  trakcie  swoich
posiedzeń na bieżąco omawiała  swoje działania,  ustalała  plan na rok 2020 i  wymieniała  się
spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Miasta.

Gospodarkę  finansową  jednostek  i  wydziałów  sprawdzono  pod  względem  legalności,
celowości  i  gospodarności.  Wszystkie  kontrole  zostały  wykonane  
na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta.

W przypadku  analizy realizacji  Budżetu  Obywatelskiego  Komisja  zaleciła  dwie  zmiany  
w regulaminie,  które dotyczyły  zgłaszania  projektów, z  których  realizacji  mogliby korzystać
wszyscy mieszkańcy (a  nie  wybrane  grupy)  oraz uszczegóławiania  wniosków. Z racji  braku
mocy prawnej w tym aspekcie wskazane zalecenia miały stanowić jedynie wskazówki mogące
pomóc w dalszym udoskonaleniu regulaminu.
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Ponadto  Komisja  stwierdza,  że  gospodarka  finansowa  kontrolowanych  jednostek
prowadzona była prawidłowo.

Ad. 15 Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki      
            organizacyjne miasta w II  kwartale 2020 r. 

Temat referowała Jolanta Wróblewska- Sekretarz Miasta.
 

Sprawozdanie obejmowało okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. 
W tym okresie zostało zarejestrowanych 75 umów, z czego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna - 0 umów
2. Miejski Dom Kultury -              0 umów
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -  5 umów
4. Muzeum Ziemi Rawskiej -  3 umowy
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji -  3 umowy
6. Przedszkole Miejskie Nr 1       -  5 umów
7. Przedszkole Miejskie Nr 2 -  1 umowa
8. Przedszkole Miejskie Nr 3 -  2 umowy
9. Szkoła Podstawowa Nr 1 -  0 umów
10. Szkoła Podstawowa Nr 2 -  1 umowa
11. Szkoła Podstawowa Nr 4 -  2 umowy
12. Żłobek Miejski „Tuptuś” -  1 umowa
13. Urząd Miasta -  52 umowy
 
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania.

Ad. 16 Sprawozdanie z realizacji  uchwał w II kwartale 2020 roku.

Temat referowała Jolanta Wróblewska- Sekretarz Miasta.

Powiedziała m.in.

Rada  Miasta  Rawy  Mazowieckiej  w  okresie  od  1  kwietnia  2020  r.  do  dnia  
30 czerwca 2020 r.  podjęła  27 uchwał.  W wymienionym okresie  zrealizowano 20 uchwał,  
w realizacji nadal pozostają 83 uchwały.
Szczegółowy wykaz uchwał został Państwu radnym przedstawiony w materiałach na sesję.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

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

Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
Sprawozdanie zawierało okres od 26 czerwca 2020 r. do 6 sierpnia 2020 r.
Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:

                     - przydział mieszkań socjalnych,
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                     - trudne warunki lokalowe,
                     - pomoc w znalezieniu pracy 

Udział w spotkaniach:

 Udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4

 Udział w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2

 Pani Monika Rybicka

 Pan Robert Stępowski

 Udział w mszy odpustowej u Sióstr Misjonarek

 Nagranie w Radiu Victoria

 Udział  w  Walnym  Zgromadzeniu  Samorządowego  Stowarzyszenia  Rozwoju  Ziemi
Rawskiej 

 Udział w spotkaniu otwartym w sprawie planu zagospodarowania obrębu nr 4 

 Pani Katarzyna Grabowska z Radia Łódź

 Pan Dariusz Misztal

 Pan Bartłomiej Wawrzyńczak- Spółka Nova

 Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza
Bzury

 Pan Gerard Kaczmarczyk

 Pan Daniel Stąporek

 Pan Eugeniusz Góraj i Dariusz Klimczak 

 Pan Sobolewski i jego adwokat

 Pani Agnieszka Przytuła

 Pani Katarzyna Lubnauer i Pan Borys Budka

 Pan Karol Jędrasiak w sprawie eventu

 Udział w spotkaniu w sprawie ul. Sobieskiego

 Pani komendant Anna Dyśko

 Udział w spotkaniu w sprawie koncepcji wyprowadzenia tirów

 Spotkanie z Panem Mariuszem Kubiakiem

 Ks. Bogumił Karp
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 Udział w spotkaniu w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

 Spotkanie z naczelnikami w sprawie Piłsudskiego 4 

 Spotkanie w sprawie inwestycji ZEC

 Podpisanie aneksu „Cóś Dobrego”

 Pan Michał Grzybowski w sprawie organizacji obozu dla dzieci 

 Udział w spotkaniu u starosty w sprawie 100-lecia Bitwy Warszawskiej

 Udział w dyskusji publicznej w sprawie obrębu nr 4

 Udział w święcie policji

 Podpisanie aktu notarialnego u Pani Brzeżańskiej- zakup działki pod drogę

 Udział w Walnym Zgromadzeniu w Rawsko- Bialskiej Spółdzielni Socjalnej

 Udział w Zawodach Pływackich im. Pawła Pioruna

 Złożenie wiązanki na cmentarzu

 Udział w spotkaniu w sprawie rewitalizacji- elektrycy 

 Pani Anna Kraćkowska

Radny Leszek Jarosiński zapytał czego dotyczyło spotkanie z Panem Dariuszem Klimczakiem
i z parlamentarzystami. 
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi.
Radny  Leszek  Jarosiński w  swojej  wypowiedzi  podkreślił,  że  Pan  Burmistrz  startując  
w  wyborach  zapowiadał,  że  jest  kandydatem  bezpartyjnym  a  podczas  spotkania  z  Panem
Borysem Budkąi z parlamentarzystami wystąpił z wpinką popierającą Rafała Trzaskowskiego.

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi.

Radny Leszek Jarosiński zapytał czego dotyczyło spotkanie ze starostą i czemu obchody 100-
lecia Bitwy Warszawskiej zaplanowano na 14 sierpnia?

Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi. 

Ad. 18 Interpelacje, zapytania.

Radny Stanisław Kabziński  zapytał czy były już prowadzone rozmowy z Wodami Polskimi  
w sprawie tamy na rzece Rylce i na jakim etapie są kwestie przywracania tablicy koło szpitala?
Radny  Kabziński  nawiązał  także  do  sprawy  przebudowy  zatoki  parkingowej  na  
ul. Tomaszowskiej. 
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Pan Burmistrz udzielał odpowiedzi.

Spotkanie z Wodami Polskimi zaplanowane jest  na 19 sierpnia.  Jeżeli  chodzi  o tablicę koło
szpitala  to  jest  to ogrodzenie  kościoła  ewangelickiego w sprawie którego decyzje podejmuje
zarząd  powiatu.  
W sprawie przebudowy zatoki parkingowej na ul. Tomaszowskiej to nie była ona ujęta w planie
ale potrzeba jej przebudowy jest dostrzegana. 

Radny  Stanisław  Kabziński zapytał  czy  jest  możliwość  przebudowy  parkingu  na  ul.
Jerozolimskiej
( chodzi o tą drogę wewnętrzna przy LOK-u). 

Burmistrz udzielił odpowiedzi.

W sesji uczestniczył także mieszkaniec miasta  Pan Tomasz Walas, który zapytał jak wygląda
obrona cywilna w Rawie, czy miasto jest do tego przygotowane np. czy gromadzone są zapasy
leków?

Burmistrz udzielił odpowiedzi.

Radny Leszek Jarosiński zapytał jak w tym roku będą wyglądały dożynki powiatowe. 

Burmistrz udzielił odpowiedzi.

Na tym zakończono obrady.
Sesja trwała od godz. 14.00 do godz. 18.30.

Sporządziła: Katarzyna Madej 
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