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P R O T O K O Ł  

z obrad  XXIII  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu 19. listopada  2020 r. 

 

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie 

Mazowieckiej. 

12 radnych obecnych było na sali, radna Katarzyna Kitlińska uczestniczyła online w sesji, nieobecni 

byli radna Małgorzata Rudniak i radny Tomasz Sobiecki.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla , Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski,  

Skarbnik Miasta oraz Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.   

 

Obrady  XXIII  Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska. 

Powitała uczestników obrad oraz radnych przybyłych na sesję. 

Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych( 1 radna 

uczestniczyła online).  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poprosiła wszystkich o powstanie i uczczenie 

minutą ciszy pamięć śp. zmarłego biskupa Józefa Zawitkowskiego - Honorowego Obywatela 

Miasta Rawa Mazowiecka, w którego pogrzebie uczestniczyła wraz z Panem Burmistrzem. 

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

 

Burmistrz Piotr Irla zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 

projektów uchwał: 

- autopoprawka do budżetu miasta Rawa Mazowiecka 

- wyznaczenie aglomeracji Rawa Mazowiecka. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego autopoprawki do budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka. 

 

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego 

autopoprawki do budżetu Miasta Rawa Mazowiecka został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 

radnych, za- 13, przeciw -.0, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
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Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego wyznaczenia aglomeracji Rawa 

Mazowiecka. 

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego 

wyznaczenia aglomeracji Rawa Mazowiecka został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, 

za- 13, przeciw -.0, wstrzymujących- 0. Punkt ten wszedł do porządku obrad jako punkt 22. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Innych uwag ani propozycji nie było. 

 

Następnie Przewodnicząca Grażyna Dębska przedstawiła proponowany porządek obrad. 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie  porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta. 

4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasta  Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Miodowej. 

5. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Księże Domki. 

6. Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

7. Nadanie nazwy ulicy. 

8. Nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr S8. 

9. Uchylenie uchwały nr VII/51/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 

r. w sprawie wykorzystania energii geotermalnej. 

10.  Ustalenie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

              w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

11. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

12. Zmiana uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą  „Ośrodek Sportu i 

Rekreacji im. Haliny Konopackiej” w Rawie Mazowieckiej w celu jego przekształcenia w 

jednostkę budżetową pod nazwą  „Ośrodek Sportu i  Rekreacji im. Haliny Konopackiej”  i 

nadanie statutu jednostce. 

13. Zmiana uchwały Nr VIII/64/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  z dnia 19 czerwca 2019 r. 

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
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jest Miasto Rawa Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 roku. 

14. Zmiana uchwały nr  XVI/134/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie ustalenia 

regulaminu targowiska miejskiego. 

15. Rozpatrzenie skargi. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku. 

18. Przyjęcie  programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  

pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok. 

19. Wniosek w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok. 

20. Wniosek w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok. 

21. Wniosek w sprawie wymiaru podatku  rolnego na 2019 rok.  

22. Wyznaczenie aglomeracji Rawa Mazowiecka. 

23. Raport z ewaluacji on-going Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa  Mazowiecka 

na lata 2016-2025 w roku 2019. 

24. Rozpatrzenie wniosku o zmianę planu zagospodarowania. 

25. Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok     

            szkolny  2019/2020. 

26. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 

27. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki   

               organizacyjne  miasta w III  kwartale 2020 r.  

28. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w III kwartale 2020 roku. 

29. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

30.  Interpelacje, zapytania 

31. Zakończenie obrad. 

 

Radni przyjęli proponowany porządek obrad. 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Miasta. 

 

Uwag do protokołu nie było. 

 

Ad. 4 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

          Miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Miodowej. 
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Temat referowała Magdalena Bernacik- naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

 

Powiedziała m.in. 

Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie  

ul. Miodowej. 

 Na podstawie przepisów art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 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. Na wskazanym w 

uchwale obszarze obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/411/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  

26 października 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawy Mazowieckiej.  

Celem sporządzenia nowego planu miejscowego na tym obszarze jest zmiana zasad 

obsługi komunikacyjnej, w tym przebiegu ulic dojazdowych określonych na załączniku Nr 1 do 

ww. uchwały. 

Ustalenia nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego: 

− nie naruszą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

− nie wywołają skutków finansowych dla samorządu lub skutki te będą niewielkie, 

− nie naruszą ładu przestrzennego obszaru. 

 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący komisji.   

Komisja Komunalna  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Miodowej. 

Innych opinii nie było. 

 

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w       

                   sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    

                   Miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Miodowej. 

Uwag do treści uchwały nie było. 
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za – 13, 

przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 5 Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa     

          Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Księże Domki. 

Temat referowała Magdalena Bernacik- naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

 

Powiedziała m.in. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

fragment położony w rejonie ul. Księże Domki, został sporządzony w wykonaniu uchwały Nr 

X/78/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Księże Domki. Celem sporządzenia 

nowego planu miejscowego jest zmiana parametrów wysokości budynków w terenie zabudowy 

wielorodzinnej. 

Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskał opinię Powiatowej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej oraz opinie i uzgodnienia właściwych 

organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt 

podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu, w terminie upublicznienia dokumentu oraz w okresie 

14 dni po tym terminie, uwagi do projektu planu miejscowego i prognozy wpływu na środowisko 

nie wpłynęły. 

 

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w "Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka" 

zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, ze zmianą zatwierdzoną uchwałą 

Nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

W ww. studium określono dla obszaru planu strefy rozwoju o treści: 
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− obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  

i jednorodzinnej, z usługami i zakładami produkcyjnymi nieuciążliwymi (M1), 

− obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usługami i zakładami produkcyjnymi nieuciążliwymi (M2), 

− teren kolejki wąskotorowej (KK). 

 

a) zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

W projekcie nowego planu zachowano kategorie przeznaczenia terenu na większości obszaru i 

przeznaczono tereny : 

− głównie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, 

− pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

− pod zabudowę produkcyjną nieuciążliwą (piekarnia istniejąca). 

  

Uwzględniono również szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad 

ochrony środowiska i zasad uzbrojenia terenu oraz w zakresie wskaźników zagospodarowania 

terenu.  

Należy stwierdzić, że takie rozwiązania w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu, 

przyjęte w planie miejscowym nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

W projekcie planu uwzględniono: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez: 

− zachowanie dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i produkcyjnej 

(piekarnia) kategorii przeznaczenia terenu określonych dotychczas obowiązującym 

planem, 

− określenie podstawowych parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowaniu 

terenu odpowiednich dla wskazanych kategorii przeznaczenia terenu z 

uwzględnieniem nowych wymogów przepisów prawa; 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe poszczególnych terenów poprzez nawiązanie 

nowej zabudowy z istniejącą, w szczególności w zakresie funkcji i wysokości budynków; 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych poprzez przeznaczenie terenów pod nową zabudowę nie mają 

znaczącego wpływu na gospodarkę wodną miasta; 
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4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

– poprzez objęcie ochroną konserwatorską stref ochrony stanowisk archeologicznych; 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych poprzez: 

− zachowanie właściwych odległości zabudowy od drogi powiatowej i kolejki 

wąskotorowej, 

− określenie warunków ochrony środowiska zamieszkania, 

− określenie wskaźników wyposażenie obiektów w miejsca postojowe dla osób z kartą 

parkingową; 

6) walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez umożliwienia zabudowy do obszarów z 

terenami uzbrojonymi; 

7) prawo własności poprzez nieprzeznaczanie nowych terenów prywatnych na cele publiczne 

za wyjątkiem poszerzenia drogi dojazdowej zgodnie z ustaleniami dotychczas 

obowiązującego planu miejscowego; 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – potrzeby w obszarze nie występują; 

9) potrzeby interesu publicznego – potrzeby w obszarze nie występują za wyjątkiem terenów 

przeznaczonych pod drogi publiczne w większości istniejące pasy drogowe; 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych – potrzeby w obszarze nie występują; 

11) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności 

– tereny wchodzą w skład zwartej struktury przestrzennej zabudowy miejskiej, 

wyposażonej w sieci i urządzenia zaopatrzenia w wodę. 

Ustalając przeznaczenie terenu pod zabudowę, uwzględniono ustalenia dotychczas 

obowiązującego planu miejscowego, stan własności terenu wymagania ładu przestrzennego 

i efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni.  

W planie miejscowym:  

− zachowano dotychczasowe kategorie przeznaczenia terenu, 

− przeznaczono teren pod poszerzenie dróg. 

 

Na obszarze opracowania obowiązuje plan miejscowy zatwierdzony uchwałą  

Nr XXX/225/2017 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary 
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położone w rejonie ulic: Katowickiej, Słowackiego oraz Księże Domki. Celem sporządzenia 

nowego planu miejscowego jest: 

− zmiana warunku wysokości budynków mieszkalnych do 7 kondygnacji, 

− zmiana przebiegu drogi dojazdowej, wyznaczonej planem miejscowym dotychczas 

obowiązującym. 

 

Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego” 

zestawiono wydatki i spodziewane dochody wywołane uchwaleniem nowego planu miejscowego. 

 

Zobowiązania finansowe z tytułu: Skutki finansowe: 

- wykupu gruntów, - wykupu dodatkowego terenu o 

powierzchni 1610 m2 pod pas drogowy - 

96 600 zł. 

- odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości 

nieruchomości, 

- nie występują, 

- koszty opracowania nowego planu 

miejscowego, 

- 6 000 zł, 

- podziały geodezyjne,  - 2000 zł, 

- opłaty z tytułu wyłącznie z produkcji rolnej i 

leśnej, 

- nie występują, 

- budowa dróg, - nastąpi zwiększenie zobowiązań 

finansowych na drodze o długości 60 m w 

zakresie budowy jezdni, oświetlenia ulic 

i chodników - 253800 zł 

- budowa sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

- nie występują, 

Łącznie zobowiązania finansowe  358 400 zł. 

 

 

Dochody finansowe z tytułu: Skutki finansowe: 

- renty planistycznej, - dochody z tego tytułu nie wystąpią, 

- opłaty adiacenckiej z tytułu podziału 

nieruchomości, 

- dochody z tytułu sporządzenia nowego planu 

miejscowego nie wystąpią, 
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- opłaty adiacenckiej związanej z realizacją 

infrastruktury technicznej i ulic, 

- dochody z tytułu sporządzenia nowego planu 

miejscowego nie wystąpią, 

- wzrostu podatków i dzierżaw. - dochody z tytułu sporządzenia nowego planu 

miejscowego nie wystąpią, może wystąpić 

przyspieszenie dochodów w czasie z uwagi 

na zachęty dla inwestorów nowymi warunkami 

zagospodarowania. 

 

 

Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom 

sporządzenia planu miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurom strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko przewidzianym przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko . 

Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych organów oraz 

zapewniono udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu. 

W związku z przepisami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy stwierdzić co następuje: 

− projekt uchwały w sprawie planu miejscowego, jako dokument końcowy będący 

przepisem prawa, nie podlegał wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń; 

− w projekcie uchwały w sprawie planu miejscowego zostały uwzględnione opinie 

właściwych organów; 

− w trakcie procesu wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu wraz 

z prognozą wpływu na środowisko, uwagi nie wpłynęły; 

− z uwagi na położenie obszaru planu miejscowego nie przeprowadzono postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu opierają się na przepisach art. 32 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   
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Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

fragment położony w rejonie ul. Księże Domki. 

Innych opinii nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

fragment położony w rejonie ul. Księże Domki. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych,  

za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 6 Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy  

Temat referowała Magdalena Bernacik- naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

 

Powiedziała m.in. 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej 

w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej nr ewid. 330/21 o pow. 18 m2, stanowiącej 

własność Miasta Rawa Mazowiecka, jej dotychczasowemu dzierżawcy na podstawie kolejnej 

umowy zawartej na czas nieoznaczony.  

 Przedmiotowa nieruchomość jest dzierżawiona na podstawie umowy zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie tablicy reklamowej. Pismem z dnia 

13 października br., dzierżawca wystąpił o przedłużenie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.  

 Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami  zawarcie umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą 

wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.  

 W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy ww. nieruchomości 

na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy dzierżawy.   

Nie było pytań ani uwag. 
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Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący komisji.   

Komisja Komunalna  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy . 

Innych opinii nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy . 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych,  

za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 7  Nadanie nazwy ulicy 

Temat referowała Magdalena Bernacik- naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

 

Powiedziała m.in. 

Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy „ulica Gabrieli Zapolskiej” drodze publicznej 

gminnej, biegnącej na wschód od ulicy Janusza Korczaka, położonej na działce o nr 

ewidencyjnym 18/16, obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka. 

Art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie stanowi, że „do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, 

nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia 

pomników".  

Uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr XXXVII/357/06 z dnia 23 marca 2006 r. w 

sprawie nadania nazw ulicom nadano nazwę ulicy Gabrieli Zapolskiej ulicy położonej na działce 

oznaczonej nr ewidencyjnym 19/23, obręb 7 miasta Rawa Mazowiecka. Przebieg tej ulicy 

ograniczony był wówczas granicami wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego tj. działki nr 

ewid. 19/23, powstałej z podziału na działki budowlane dawnej działki nr 19. Następnie w 

wyniku podziału geodezyjnego sąsiedniej działki nr 18 dokonanego przy sądowym zniesieniu 

współwłasności wydzielono działki budowalne oraz pas drogowy, oznaczony jako działka nr 

18/16. Aktem notarialnym Rep A Nr 2055/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. właściciele ww. działki 

drogowej przekazali ją nieodpłatnie na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka, a Rada Miasta Rawa 
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Mazowiecka uchwałą Nr XXII/184/20 z dnia  

14 października 2020 r. określiła kategorię drogi publicznej oraz nowy przebieg ulicy Gabrieli 

Zapolskiej tj. od ul. Dolnej do ul. Janusza Korczaka.  

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność nadania nazwy „ulica Gabrieli 

Zapolskiej” drodze publicznej położonej na działce nr 18/16, stanowiącej uzupełnienie 

istniejącej już ulicy Gabrieli Zapolskiej, celem kontynuacji prawidłowej i czytelnej numeracji 

porządkowej, położonych przy niej nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi  

z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów.  

Nie było pytań ani uwag. 

 

Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Krzysztof Chałupka- 

przewodniczący komisji. 

Komisja Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę  

w sprawie nadania nazwy ulicy.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy.  

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych,  

za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad.8 Nadanie nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr S8. 

Temat referowała Magdalena Bernacik- naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.  

 

Powiedziała m.in. 

Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy „……………………” ulicy zlokalizowanej w 

pasie drogowym drogi krajowej nr S8, na odcinku od skrzyżowania z ul. Białą w kierunku 

północnym do granic administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.  

Ulica ta jest zlokalizowana w pasie drogowym drogi publicznej tj. drogi krajowej  

nr S8, jako dodatkowa równoległa jezdnia obsługująca ruch lokalny oraz dostęp do przyległych 

do niej terenów przeznaczonych w miejscowym planie pod zabudowę produkcyjną.   
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Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia 

pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy. 

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się  

z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych przy niej 

nieruchomości, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Administracji  

i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.  

  

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos wspomniał, że na Komisji Prawa i Porządku 

Publicznego były pewne propozycje jak nazwać tą ulicę , np. Graniczna. Pan radny zagłębił się 

historycznie w ten obszar i tam mieszkał kiedyś pan Józef Straża- Majewski herbu Starykoń, który 

był znaną osobą. Może byłaby to dobra propozycja, żeby nazwać tą ulicę na jego cześć.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zwróciła uwagę, że może gdyby propozycja 

nazwania tej ulicy imieniem Pana Józefa Starży- Majewskiego została wspomniana na któreś z 

komisji, wtedy radni mogliby się zapoznać z biografią tej postaci i ewentualnie na dzisiejszej sesji 

zdecydować o nazwaniu. A tak to niektórzy nie kojarzą tej postaci i ciężko im będzie dzisiaj 

podjąć decyzje.  

 

Radna Celina Szczur powiedziała, że może nie odnośmy się do historii i zostańmy przy nazwie 

ul. Graniczna.  

 

Radny Sławomir Stefaniak dodał, że ulica którą dzisiaj chcemy nazwać leży na obrzeżach miasta 

i chyba to nie będzie uczczenie tej postaci, jeśli nazwiemy ją jej imieniem. Może  

w przyszłości będzie inna ulica do nazwania i wtedy może dla uczczenia pamięci Józefa Straży- 

Majewskiego, tak ją nazwiemy. 

 

Radny Tadeusz Boczek dodał, że na cmentarzu w Rawie jest obelisk na cześć tej postaci, która 

była dziedzicem Wołuczy i Konopnicy. 

 

Radny Leszek Jarosiński powiedział, że możemy przystać na propozycje radnego Sławomira 

Stefaniak i nazwać w przyszłości jakąś ulicę w Rawie imieniem Józefa Starży- Majewskiego. 

Wtedy radni będą mieli czas, żeby zapoznać się z biografią tej postaci.   
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Radny Leszek Jarosiński podtrzymał jednak swoją propozycję nadania nazwy tej ulicy imieniem 

Józefa Starży- Majewskiego.  

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zarządziła głosowanie nad 

propozycją nadania tej ulicy nazwy Graniczna.  

Nazwa ul. Graniczna została przyjęta większością głosów. 

Głosowanie  odbyło się poprzez podniesienie ręki.  

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za- 11, przeciw- 2  

 

W związku z przegłosowaniem propozycji burmistrza nadania nazwy tej ulicy nazwy 

„Graniczna”, nie głosowano już nad propozycja radnego Leszka Jarosińskiego. 

 

Opinie Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił radny Krzysztof Chałupka- 

przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr S8. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych, 

za – 11, przeciw – 2, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 9 Uchylenie uchwały nr VII/51/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca  

            2015 r. w sprawie wykorzystania energii geotermalnej. 

Temat referował pan Waldemar Czapla- prezes Zakładu Energetyki Cieplnej. 

 

Powiedział m.in. 

Powtórna analiza możliwości zaprojektowania i wybudowania elektrociepłowni 

geotermalnej w Rawie Mazowieckiej w oparciu o złoża podziemnych gorących wód 

zalegających w rejonie miasta skłania do wniosku o zaniechanie działań zmierzających do 

realizacji przedmiotowej uchwały. 



 

 

15 

Uruchomienie takiego obiektu byłoby z pewnością ewenementem i innowacją w skali 

kraju, jednak dla miasta i ZEC w krótkiej perspektywie czasowej przyczyniłoby się do 

pogorszenia sytuacji finansowej. Podjęto już próbę realizacji takiej inwestycji w pobliżu Nowego 

Targu – miejscowość licząca blisko 33000 mieszkańców. 

Pozyskane środki mogłyby pokryć nawet do 80% kosztów realizacji, ale stanowi to 

dopiero początek rzeczywistych wydatków na jej utrzymanie.  

Dla zobrazowania tych kosztów należy dodatkowo wziąć pod uwagę: 

• Czyszczenie odwiertów przy intensywnej eksploatacji 1-2 razy w roku (min. 

 3 odwierty). 

• Koszt wykonania jednego odwiertu na głębokość 2300 to ok. 8 – 10 mln zł, gdzie 

temperatura wody może osiągnąć 60 - 65°C. Wymagane minimum to 80°C, przy 

założeniu wykorzystania organicznego czynnika roboczego do zasilania turbiny gazowej. 

• Szacowany koszt odwiertu powyżej 5000m w Termach Szaflary w 2016 r to koszt ok 

50mln. 

• Wymiana/regeneracja wymienników ciepła w zależności od potrzeb 

 i zmineralizowania złoża – co najmniej raz w roku. 

• Częściowa demineralizacja /oczyszczanie wody geotermalnej przy silnie 

zmineralizowanych złożach przed wykorzystaniem jej na potrzeby produkcji CWU – 

koszt trudny do oszacowania (najbliższe złoża zawierają związki żelaza). 

• Konieczność oczyszczania wykorzystanych wód geotermalnych przed zatłoczeniem ich 

do złoża lub odprowadzeniem w dużych ilościach do oczyszczalni (budowa i utrzymanie 

specjalnej instalacji). 

• Trudna do oszacowania w perspektywie lat wydajność złóż w przypadku intensywnej 

eksploatacji - jedynie taka musi być rozpatrywana przy budowie elektrociepłowni 

geotermalnej.  

• Szybkie zużywanie się elementów systemu pompowego oraz duże nakłady związane z 

regeneracją lub zakupem nowych urządzeń. 
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• Konieczność podnoszenia parametrów technicznych wstępnie podgrzanej wody, aby 

można ją było wykorzystać w dalszym procesie ( otrzymanie pary 

o parametrach wystarczających do pracy turbin). 

• Kosztowne przeglądy i remonty turbin parowych. 

• Utrzymanie w ciągłej pracy systemu kotłów gazowych do produkcji pary wodnej na 

potrzeby wytwarzania energii elektrycznej. 

• Budowa systemu chłodzenia pary wodnej w obiegu zamkniętym w celu zmniejszenia 

strat i podniesienia efektywności energetycznej systemu. 

Wymienione powyżej aspekty rzutują bezpośrednio na rozważenie uchylenia ww. uchwały. 

Dodatkowo budowa elektrociepłowni opartej na geotermalnych pokładach wód w warunkach 

geologicznych terenu Polski, szczególnie dla tak małych odbiorców jak Rawa Mazowiecka, jest 

ekonomicznie nieuzasadniona z uwagi na niewystępowanie naturalnych pokładów gorącej 

wody/pary wodnej, która przy niewielkich nakładach energii do uzyskania pary wodnej przegrzanej 

nasyconej suchej używanej w energetyce do zasilania turbin i wytwarzania energii elektrycznej, 

zapewni ciągłą ich ciągłą pracę w sprzężeniu z generatorami i krajową siecią energetyczną.  

 Alternatywą znacznie korzystniejszą dla miasta i zdecydowanie tańszą w eksploatacji byłaby 

budowa elektrociepłowni w oparciu o kogenerację, pompy ciepła, magazyny energii oraz szczytowe 

nowoczesne kotły gazowo – olejowe z rekuperacją spalin. 

W najbliższej perspektywie wydaje się to jedyną racjonalną i ekonomiczną drogą do 

zapewnienia ciągłości dostaw energii cieplnej do dotychczasowych i potencjalnie nowych 

odbiorców.  

 Na tego typu inwestycję również istnieje możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych.  

Radny Leszek Jarosiński powiedział, że naszego miasta w tym momencie nie stać na geotermie, 

bo rozpoczęliśmy rewitalizację ale w czym nam ta uchwała dzisiaj przeszkadza, że chcemy ją 

uchylić. Nikt z nas nie wie, co będzie za 3-4 lata, a  w tej chwili nie ponosimy w związku z tym 

żadnych skutków finansowych. Może warto chwilę poczekać i za jakiś czas ta geotermia będzie 

nam się opłacała. 

 

Burmistrz powiedział, że ta uchwała jest wyjątkowo krótka, niewiele z niej można wyczytać. Poza 

tym to on jest odpowiedzialny za wykonanie uchwał i składa z tego sprawozdanie. 
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Pan Prezes Waldemar Czapla dodał tylko, że same prace koncepcyjne to jest koszt  

ok. 100 tys. zł. 

 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   

Komisja Komunalna  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały nr VII/51/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r.  

w sprawie wykorzystania energii geotermalnej. 

Innych opinii nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  

uchylenia uchwały nr VII/51/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r.  

w sprawie wykorzystania energii geotermalnej. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych, 

za – 10, przeciw – 3, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 10 Ustalenie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

            w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Temat referowała Pani Agnieszka Zimecka- dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej.  

 

Powiedziała m.in. 

Przedłożony projekt uchwały stanowi wykonanie delegacji ustawowej przyznanej radom gmin 

na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, do ustalenia w 

drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

 Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych jest nieodpłatny jeżeli dochód osób samotnie gospodarujących lub 

dochód na osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego o którym mowa w 

ustawie, z wyjątkiem określonym w art.97 ust 1a tj. osób kierowanych do schronisk dla osób 

bezdomnych, w przypadku których ustawa o pomocy społecznej wprost określa zasadę 
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ponoszenia odpłatności.  

W stosunku do osób, których dochody przekraczają kryteria dochodowe, pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny, a opłatę tę ustala podmiot kierujący                             

w uzgodnieniu z osobą kierowaną stosownie do przyznanego zakresu usług. Tym samym rada 

gminy nie ma kompetencji do ustalania wysokości opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia lub 

mieszkaniach chronionych, a w ramach szczegółowych zasad określa jedynie granice, w ramach 

których opłata winna zostać ustalona przez uprawnione podmioty. Z powyższego względu 

przedłożony projekt uchwały określa te granice. 

 W roku 2018 Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia  – Dziennym Domu Seniora w Rawie 

Mazowieckiej. Mając na uwadze fakt, iż wspomniana uchwała ogranicza się do jednego 

konkretnego ośrodka wsparcia zasadne jest podjęcie uchwały, która regulować będzie zasady 

ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia nie ograniczając się wyłącznie do Dziennego 

Domu Seniora.  

 Proponowany projekt uchwały ma charakter uniwersalny, w pełni wyczerpujący 

dyspozycję art. 97 ust. 5 tj. określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych. Przyjęcie uchwały w przedłożonej formie umożliwi 

stosowanie zasad ponoszenia odpłatności w odniesieniu do wszystkich typów ośrodków 

wsparcia zgodnie bowiem z ustawą o pomocy społecznej ośrodkiem wsparcia może być dzienny 

dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla osób 

bezdomnych, w tym schronisko świadczące usługi opiekuńcze, a także ośrodek wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 Z uwagi na fakt, iż przedłożony projekt uchwały zawiera uregulowania zasad ponoszenia 

opłaty za pobyt m.in. w ośrodku wsparcia jakim jest Dzienny Dom Seniora, zachodzi 

konieczność uchylenia poprzednio podjętej uchwały. Nowa uchwała nie będzie mieć istotnego 

wpływu na ustaloną dotychczasowym uczestnikom DDS odpłatność, bowiem przyjęte do 

odpłatności granice dochodowe gwarantują utrzymanie ustalonej dla tych osób odpłatności na 

dotychczasowym poziomie. Zmiana może wynikać jedynie ze miany sytuacji dochodowej tych 

osób.  

Nie było pytań. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie ustalenia zadań własnych, 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych. 



 

 

19 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  

ustalenia zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i 

mieszkaniach chronionych. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych,  

za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad.11 Autopoprawka do zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

Temat referowała Jolanta Witczak- Skarbnik Miasta. 

 

W projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok 

przedłożonym na sesję Rady Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 19 listopada 2020 r. wnoszę  

o przyjęcie autopoprawki do zmiany w palnie wydatków inwestycyjnych w następujących 

zadaniach: 

Dział 600-mTransport i łączność 

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne 

1.Remont chodnika w ulicy Jeżowskiej 

Plan- 100.000,00 zł 

Zwiększenie- 80.000,00 zł 

Plan po zmianach- 180.000,00 zł 

W dniu 13 listopada 2020 r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym, którego 

celem jest wyłonienie wykonawcy tego zadania. Wpłynęła jedna oferta z ceną 171.471,35 zł. 

Ponieważ chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym zachodzi pilna potrzeba realizacji tej 

inwestycji. Zwiększenie budżetu na tym zadaniu umożliwi realizację zadania w pełnym zakresie 

tj. na całym odcinku ulicy (po lewej stronie idąc od centrum miasta). 

2. Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół zalewu 

Plan- 210.000,00 zł 

Zmniejszenie- 80.000,00 zł 

Plan po zmianach- 130.000,00 zł 
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Obecnie trwają prace projektowe dotyczące realizacji tego zadania. W tej sytuacji zadanie to w 

bieżącym roku nie będzie realizowane. Kwota 80.000,00 zł przeznaczona zostanie na 

sfinansowanie remontu chodnika w ul. Jeżowskiej. 

 

Radny Stanisław Kabziński powiedział, że koszt budowy tego chodnika jest dla niego trochę za 

wysoki. Poza tym o tej porze roku wykonywanie takich prac, jest raczej niewłaściwe. Radny 

zapytał, co spowodowało podjęcie prze burmistrza decyzji o budowie tego chodnika za taką kwotę 

i z jakiej kostki będzie on wykonany. 

 

Burmistrz udzielił odpowiedzi. 

To jest chodnik o wymiarach 600mx1,5 m czyli ponad 900 m ², więc to i tak nie jest wygórowana 

cena. Kosztorys tego zadania zakładał wykonanie tego chodnika za 240.000,00 zł czyli cena i tak 

jest atrakcyjna. Chodnik będzie wykonany z kostki brukowej, będą obrzeża. Jeżeli chodzi o termin 

wykonania tego zadania, to podobne opinie, co do pory roku na takie zadania był w tamtym roku, 

kiedy była przebudowa targowiska miejskiego. Na szczęście wszystko się udało.  

 

Radny Stanisław Kabziński dodał, że zapewne koszt wykonania tego chodnika jest tak wysoki 

bo  jest on robiony na koniec roku. Z targowiskiem po prostu się udało, a tu może być inaczej. 

 

Burmistrz odnosząc się do wypowiedzi radnego Stanisława Kabzińskiego dodał, że według 

niego pora na taką budowę jest odpowiednia, bo przede wszystkim w okresie pandemii firmy 

budowlane szukają takich zleceń, żeby utrzymać swoich pracowników. Jeżeli chodzi o cenę to 

przy ogłaszaniu przetargu na remont nawierzchni przy Miejskim Domu Kultury wpłynęły dwie 

ofert, z których jedna była prawie dwa razy wyższa od drugiej.  

Radny Leszek Jarosiński zapytał skąd w takim razie wziąć pieniądze na remont tego chodnika. 

Oczywiście była propozycja, żeby przesunąć pieniądze z oświetlenia ścieżki nad zalewem . 

Chociaż ta inwestycja była wpisana do budżetu i Pan burmistrz obiecał, że będzie ono w tym 

roku wykonane. Jest to bardzo ważna sprawa, związana z bezpieczeństwem mieszkańców 

miasta. Radny zwrócił uwagę, że chodnik na ul. Jeżowskiej po prawej stronie jest w dobrym 

stanie, w związku z tym mieszkańcy tego osiedla mogą sobie wybrać po której stronie chcą się 

poruszać, więc inwestycja ta chyba nie jest taka pilna. Gorzej mają mieszkańcy tych ulic, gdzie 

w ogóle nie ma chodników. Radny w tym miejscu poprosił Pana burmistrza o deklarację, że 

wykona w mieście chodniki tam, gdzie ich nie ma. 
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Burmistrz odniósł się do wypowiedzi radnego Leszka Jarosińskiego.  

Na osiedlu Jeżowska nie ma prawie w ogóle chodników, jest to wlotowa ulica, gdzie natężenie 

ruchu jest naprawdę duże. Wielokrotnie były interwencje mieszkańców tego osiedla i informację, 

że jakaś starsza osoba potknęła się tam na drodze. Zadanie wykonania chodnika na ul. Jeżowskiej 

było wpisane do budżetu i ja ten budżet realizuje. Oczywiście nie kwestionuje zasadności 

zrobienia oświetlenia ścieżki nad zalewem, ale oświetlenie hybrydowe jest tak drogie, że 

pieniądze, które mamy nie wystarczą nawet na wkład własny. Poza tym w przyszłości będę się 

starał o wymianę nawierzchni na ul. Jeżowskiej, oczywiście jeśli środki na to pozwolą.  

 

Radny Daniel Łaski dodał w temacie budowy chodników w mieście, że jest wiele takich ulic, 

gdzie ich nie ma np. Reymonta, Paska i może warto by to było zapisać w budżecie na 2021 rok. 

 

Burmistrz odpowiadając powiedział, że radni otrzymali prowizorium budżetowe, które zakłada 

31 mln zł na inwestycje. Inwestycja budowy chodnika na ul. Reymonta została zdjęta z budżetu 

na 2021 rok. Dokumentacja projektowa na ten chodnik jest już wykonana a w przyszłym roku 

będzie tam poprowadzona sieć ciepłownicza. W budżecie na przyszły rok bardzo duża część 

pieniędzy przeznaczona jest na rewitalizację. W związku z tym otrzymałem zgodę na 

przesunięcie wydatków na rewitalizację na 2022 r. i wtedy te zadnia, które są na tą chwilę na 

liście rezerwowej do realizacji, może uda się wykonać w 2021 roku.  

 

Radny Sławomir Stefaniak powiedział, że budowa tak dużego chodnika za kwotę 180.000,00 

zł to naprawdę nie jest dużo. 

Radny Jarosiński zadał Panu burmistrzowi pytanie czy to oświetlenie zalewu będzie wykonane  

w 2021 roku. 

Burmistrz odpowiadając radnemu Leszkowi Jarosińskiemu podkreślił, że to czy to zadanie 

będzie wykonane w przyszłym roku zależy od radnych, bo to oni przyjmują budżet miasta. 

Zarówno oświetlenie nad zalewem jak i chodnik na ul. Reymonta są wpisane na listę rezerwową 

zadań do realizacji w 2021roku.  

Radny Tadeusz Boczek dodał w kwestii ścieżki nad zalewem, że o tej porze roku w godzinach 

wieczornych tam naprawdę jest znikomy ruch. Pan Burmistrz naprawdę wykonuje dużo 

inwestycji, można nawet powiedzieć, że więcej niż za poprzedniej kadencji.  

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie przyjęcia autopoprawki do budżetu 

miasta na 2020 rok.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  

przyjęcia autopoprawki do budżetu miasta na 2020 rok. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych, 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących – 2. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 12 Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka  

 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 700 – Gospodarka komunalna.  

- zwiększa się o 5 000 zł tj. do wysokości faktycznych wpływów opłaty z tytułu zarządu 

nieruchomościami komunalnymi, 

- zmniejsza się o kwotę 20 000 zł wysokość planowanych dochodów z opłata adiacenckich. W 

br. nie wydano decyzji ustalających pobór tej opłaty, 

- zwiększa się o kwotę 90 000 zł tj. do wysokości faktycznych wpływów planowane opłaty z 

tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

- zmniejsza się o kwotę 180 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0770 ze sprzedaży 

składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta, korekta planu do 

wysokości przewidywanego wykonania w br. 

2/ Dział 750 – Administracja publiczna. 
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- w § 0940 wprowadza się do planu dochodów kwotę 10 000 zł z tytułu należności z rozliczenia 

lat ubiegłych, 

- w § 0970 zwiększa się o kwotę 20 000 zł tj. do wysokości faktycznych wpływów dochody z 

opłat różnych. 

3/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych… 

- w § 0480 zwiększa się o kwotę 60 000 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania dochody z 

opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 

- w § 0910 i 0920 dokonuje się zmiany  w planie wysokości dochodów z odsetek podatkowych i 

pozostałych. 

4/ Dział 801 – Oświata. 

- zwiększa się o kwotę 4 000 zł wysokość planu dochodów różnych uzyskanych przez placówki 

oświatowe. 

5/ Dział 855 – Rodzina. 

- zwiększa się o kwotę 1 000 zł wysokości dochodów z odsetek od zwrotu świadczeń rodzinnych. 

6/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 

- w § 0640 dochody w kwocie 1 000 zł z tytułu kosztów upomnień, 

- w § 0740 wprowadza się do planu dochodów dywidendę w wysokości 400 000 zł ze spółki  

ZGO sp. z oo,  z tytułu rozliczenia zysku za 2019 r., 

- w § 0920 kwota 1 000 zł z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za odbiór odpadów 

komunalnych. 

7/ Dział 926 – Kultura fizyczna. 

- w § 2910 kwota 8 400 zł to dochody z tytułu zwrotu do budżetu miasta dotacji pobranych w 

nadmiernej wysokości przez klub sportowy. 

II. Zmiany w planie wydatków. 
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1/ Dział 757 – Obsługa długu. 

- rozdział 75702 – zmniejsza się o kwotę 150 000 zł wysokość planowanych wydatków na obsługę 

długu tj. zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek. 

2/ Dział 758 – Różne rozliczenia. 

- rozdział 75814 – zmniejsza się o kwotę 22 000 zł tj. do wysokości faktycznych potrzeb 

poniesionych wydatków w tym rozdziale.  

3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

- rozdział 80101 - zwiększenie o 477 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących  

w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto,  na zabezpieczenie  zobowiązań z tytułu 

wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodne od tych wynagrodzeń. 

- rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 180 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących 

na dotacje dla przedszkoli  niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie naszego 

miasta. Korekta planu wydatków do wysokości faktycznych wydatków niezbędnych na ten cel. 

- rozdział 80150 - zwiększenie o 7 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących  

w szkołach podstawowych na zabezpieczenie  zobowiązań z tytułu wynagrodzeń nauczycieli oraz 

pochodne od wynagrodzeń. 

4/ 851 – Ochrona zdrowia. 

- rozdział 85154 – zwiększa się o kwotę 60 000 zł wysokość planowanych wydatków na realizację 

zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, środki na ten cel pochodzą z opłat 

uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

5/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 

- rozdział 85401 – zmniejszenie  o 65 600 zł wysokość planowanych wydatków bieżących  

w szkołach podstawowych na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych. 

Oszczędności te przenosi się  na zwiększenie wydatków w rozdziale 80101. 

- rozdział  85415 - zmniejszenie o kwotę 30 000 zł ( do wysokości faktycznych potrzeb) 

planowanych wydatków na wypłatę stypendiów socjalnych. 

6/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

 - rozdział 92195 – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 60 000 zł  wysokości planowanych 

wydatków na zlecenie zadań w drodze konkursów w tym dziale. W br. nie realizowano projektów, 

które objęte byłyby dotacją z budżetu miasta. 

Nie było pytań.  

 

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

Rawa Mazowiecka. Opinia pozytywna wyrażona większością głosów.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu miasta Rawa Mazowiecka.  

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych, za – 

11, przeciw – 0, wstrzymujących – 2. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 13 Zmiana uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą    

           „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej” w Rawie Mazowieckiej w   

           celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą  „Ośrodek Sportu i    

           Rekreacji im. Haliny Konopackiej”  i nadanie statutu jednostce. 

Temat referowała Jolanta Witczak- Skarbnik Miasta. 

 

Powiedziała m.in. 

Projekt niniejszej uchwały dotyczy zmiany treści zapisu § 4 podjętej na poprzedniej sesji Rady Miasta 

uchwały dotyczącej likwidacji zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny 

Konopackiej i powołanie z dniem 1 stycznia 2021 roku OSiR,  jako jednostki budżetowej. Nadzór 

prawny Wojewody Łódzkiego wskazał, iż uchwały wchodzące w życie po ich opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowy Województwa Łódzkiego musza zawierać w swojej treści zapis jak w § 1 w 

projekcie niniejszej uchwały: 

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.”,  

stąd konieczność zmiany treści § 4, który poprzednio brzmiał: 

„§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego”.   

Zmiana ta pozwoli dostosować treść uchwały do wymogów nadzoru prawnego Łódzkiego Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Nie było pytań ani opinii. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
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zmiany uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji 

im. Haliny Konopackiej” w Rawie Mazowieckiej w celu jego przekształcenia w jednostkę 

budżetową pod nazwą  „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej”  i nadanie statutu 

jednostce.   

Nie było uwag do treści uchwały. 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych, za 

– 12, przeciw – 0, wstrzymujących – 1. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

W tym miejscu Przewodnicząca Grażyna Dębska zarządziła 20 min przerwy.  

 

Ad. 14 Zmiana uchwały Nr VIII/64/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka  z dnia 19   

            czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych ,    

            dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka oraz     

            określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września      

            2019 roku. 

Temat referował Arkadiusz Rataj- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.  

 

Powiedział m.in. 

Zasady ustalania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę uregulowane zostały 

w art. 39 ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z tym artykułem rada gminy ustala plan sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów 

publicznych szkół podstawowych. 

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka następujących uchwał: 

1) uchwały nr XVI/127/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72 - uchwała dotyczy 

nadania nazwy ulicy Wspólna; 

2) uchwały nr XX/156/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie 

nadania nazwy drodze wewnętrznej - uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy Nektarowa; 

istnieje konieczność uzupełnienia obwodów dwóch szkół podstawowych o dodatkowe ulice, 

tj.: 

- Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki o ulicę Wspólną; 



 

 

27 

- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej ulicę Nektarową. 

Lokalizacje nowych ulic spełniają warunki określone w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. - Prawo oświatowe  

- odległość ul. Wspólnej od Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki wynosi ok. 

1km; 

- odległość ul. Nektarowej od Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej wynosi 2,8 

km. 

Uchwała została zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura 

w Skierniewicach pismem nr ŁKO.DSK.540.6.2020.ZK z dnia 29 września 2020 r. 

Nie było uwag ani pytań. 

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła Celina Szczur- przewodnicząca komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/19 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka  z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół 

podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych od  

1 września 2019 roku. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za – 13, 

przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad. 15 Zmiana uchwały nr  XVI/134/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie     

            ustalenia regulaminu targowiska miejskiego. 

Temat referowała Karolina Gawot- zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

 

Powiedziała m.in. 

Zgodnie z warunkami otrzymania pomocy na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa miejskiego 

targowiska w Rawie Mazowieckiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 oraz zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia wniosku o płatność z dnia 

8 października 2020 r. niezbędne jest określenie w regulaminie targowiska miejskiego zasad 

funkcjonowania i organizacji targowiska w tym m.in.: powierzchnia handlowa targowiska 

przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, powierzchnia handlowa 
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targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych 

w systemie rolnictwa ekologicznego oraz liczba miejsc dla rolników na targowisku. Dotychczasowa 

treść regulaminu targowiska nie zawierała przedmiotowych informacji.  

W związku z powyższym, z uwagi na warunki otrzymania pomocy oraz wezwanie do uzupełnienia 

wniosku o płatność, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Nie było uwag.  

 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały nr  XVI/134/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie ustalenia regulaminu 

targowiska miejskiego. 

Innych opinii nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  

zmiany uchwały nr  XVI/134/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie ustalenia regulaminu 

targowiska miejskiego. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za – 13, 

przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 16 Rozpatrzenie skargi  

Temat referowała radna Celina Szczur- wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. 

W dniu 18 września 2020 r. wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka, za pośrednictwem 

Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach, skarga Pani D.D. na 

działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie  

Mazowieckiej. W skardze tej skarżąca zarzuca dyrektorowi tej szkoły (prowadzonej przez miasto 

Rawa Mazowiecka) działania noszące, w jej ocenie, znamiona dyskryminacji  

w zatrudnieniu.    

W dostępnym orzecznictwie sądów administracyjnych przyjął się pogląd, iż postępowanie 

skargowe, o którym mowa w dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poź. zm.) jako odrębny rodzaj 
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postępowania – zostaje uruchomione gdy skarga nie daje podstaw do żądania wszczęcia 

postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego, a także nie może stanowić podstawy 

wniesienia powództwa lub wniosku czy skargi zmierzających do wszczęcia  postępowania 

sadowego. Niewątpliwym w powyższej sprawie jest fakt, iż przedmiotowa skarga Pani D.D. może 

stanowić podstawę do wniesienia powództwa do sądu pracy, stosownie do regulacji zawartych w 

przepisach ustawy z dnia  17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( art. 459 – 4777a) 

oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy ( art. 183a -183e – równie traktowane w 

zatrudnieniu). 

Zgodnie z art. 223 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy państwowe, 

organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych 

– rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. 

Z powyższego przepisu wynika obowiązek przestrzegania  przez organ swojej właściwości  

z urzędu i rozpatrywanie skarg tylko w zakresie posiadanych kompetencji. Art. 229 pkt. 3  

Kpa stanowi, iż jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrzenia skargi – organem właściwym do rozpatrzenia skargi na zadania lub działalność wójta 

( burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych  jest 

rada gminy. Właściwym organem do rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Rawie Mazowieckiej -  jest co do zasady Rada Miasta Rawa Mazowiecka , pod 

warunkiem jednak, iż owa skarga ( jak w konkretnym przypadku) nie posiada cech innego środka 

prawnego ( np. powództwa), które blokuje uruchomienie postępowania skargowego w trybie 

przepisów dział VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe stanowisko zostało 

wyrażone  w wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie sygn akt VII 

SAB/Wa 13/ 10 z dnia  27 kwietnia 2010 r. i sygn. akt II SA/Wa 744/15 z dnia 14 lipca 2015 r. 

Stanowisko to  wyrażone w powołanych  rozstrzygnięciach  – Rada Miasta  Rawa Mazowiecka w 

pełni aprobuje.  

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 231 § 1 kpa – jeżeli organ, który otrzymał skargę nie 

jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 

siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, 

albo wskazać mu właściwy organ. Spory związane z dyskryminacją w zatrudnieniu rozpatrują 

sądy pracy, rozstrzygając o zasadności roszczeń pracowników z nimi związanych. 

 W sprawie opisanej w skardze Pani D.D. może również zwrócić się o pomoc do właściwego 

miejscowego okręgowego inspektora pracy. 
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Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Celina Szczur odczytała opinię 

komisji w sprawie skargi. 

Komisja w celu załatwienie skargi, zebrała się w dniach 16 października i 17 listopada 2020 r. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi, opinią radcy prawnego oraz opinią Naczelnika Wydziału 

Edukacji i Sportu w tej sprawie stoi na stanowisku, że Rada Miasta jest organem niewłaściwym do 

rozpatrzenia skargi o takiej treści. Aby uzasadnić takie stanowisko, Komisja powołuje się na art 57 

Prawa oświatowego , który to przepis precyzuje nadzór nad działalnością szkoły lub placówki w 

zakresie spraw finansowych i administracyjnych. A brzmi on: 

1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie 

spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. 

2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności: 

1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub palcówce środkami budżetowymi 

oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł , a 

także gospodarowania mieniem; 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracowników i uczniów ; 

3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki. 

A więc, Rada Miasta jest właściwa do rozpoznania skargi w zakresie zarzutów dotyczących 

nieprawidłowości przy funkcjonowaniu i organizacji pracy szkoły. Skarga zaś, jak wskazuje sama 

skarżąca, dotyczy dyskryminacji, a zarzuty stawiane w skardze są bezpośrednio związane ze 

stosunkiem pracy pomiędzy skarżąca a szkołą. Zarzuty stawiane w skardze stanowią w rozumieniu 

art. 476 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego roszczenia ze 

stosunku pracy lub z nimi związane. Jako takie winny więc być rozpatrywane, nie przez Radę 

Miasta, a przez organ właściwy, którym w zaistniałej sytuacji jest Sąd Pracy. Wskazać należy, że 

w skardze skarżąca powołuje zapisy kodeksu pracy mówiące o równym traktowaniu w zatrudnianiu, 

braku dyskryminacji więc już to wskazuje, że Rada Miasta nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, 

a tylko może wskazać skarżącej organy, które rozstrzygają zasadność roszczeń pracowników w 

sporach związanych z dyskryminacją. 
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Komisja zaznacza również, że Rada Miasta nie ma możliwości wpływu na organizację pracy 

nauczycieli w szkołach, a przydział zajęć i godzin jest wyłączna kompetencją dyrektora szkoły. 

Komisja nie posiada również wiedzy aby wpłynęły jakiekolwiek inne skargi dotyczące dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 4.  

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przedstawia Radzie Miasta stanowisko, 

w którym stwierdza, że Rada Miasta jest niewłaściwa do rozpatrzenia skargi o takiej treści.  

 

Radny Leszek Jarosiński wyraził swoją opinie, mówiąc że skarga dotyczy jego koleżanki po 

fachu, z którą przy wielu miejskich uroczystościach się spotykał i ma nadzieje, że Pan Burmistrz 

jako organ prowadzący, zrobi wszystko aby skarga ta została załatwiona polubownie. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  

rozpatrzenia skargi.  

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych,  

za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 17 Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku. 

Temat referowała radna Celina Szczur- wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. 

 

Powiedziała m.in. 

W dniu 24 września 2020 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T.W. w 

którym  wnioskodawca wystąpił  do organu stanowiącego tej jednostki samorządu terytorialnego o 

wprowadzenie do uchwały określającej na terenie miasta wymagania jakie powinien spełniać projekt 

budżetu obywatelskiego obowiązku składania przez radnych oświadczenia o treści określonej tym 

wnioskiem. Zdaniem wnioskodawcy oświadczenie to jest elementem niezbędnym do procedowania  

tego budżetu i warunkiem jego legalności. 

Obowiązki radnych określone zostały odpowiednio w art. 23 i 23a i art. 24h ustawy dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zgodnie z dyspozycją tych przepisów ustawy radny jest 

zobowiązany do kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej gminy i utrzymywania ścisłej 



 

 

32 

więzi z mieszkańcami oraz  ich organizacjami, składania ślubowania przed objęciem mandatu oraz 

składania oświadczenia majątkowego. Żaden przepis , prawa nie daje radom gmin kompetencji do 

ustanowienia  przez te organy jakichkolwiek regulacji, które mają na celu doprecyzowanie 

uregulowań ustawowych określonych w przywołanych wyżej przepisach  ustawy o samorządzie 

gminnym bądź też mających na celu ustanowienie dla radnych dodatkowych obowiązków. Taka 

regulacja stanowiłaby bowiem naruszenie istoty mandatu radnego, który zgodnie z wolą 

prawodawcy jest mandatem wolnym. 

Z tych też względów przedmiotowy wniosek Pana T.W. nie zasługuje na uwzględnienie. 

Nie było pytań. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

nieuwzględnienia wniosku.  

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych,  

za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 18 Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku. 

Temat referowała radna Celina Szczur- wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji. 

 

Powiedziała m.in. 

W dniu 30 października 2020 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T.W. 

( sygnowany tą samą datą ) w sprawie skierowania uchwały tego organu stanowiącego miasta 

Rawa Mazowiecka podjętej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka do Rządowego Centrum Legislacji celem 

wydania przez to centrum ekspertyzy prawnej w zakresie poruszonym w tym wniosku.  

  Rządowe Centrum legislacji jest państwową jednostką organizacyjną podlegającą 

Prezesowi Rady Ministrów, koordynującą działalność legislacyjną premiera, rady ministrów i 

innych organów administracji rządowej. Do zadań tego centrum nie należy opiniowanie uchwał 

organów jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór nad działalnością gmin, w tym 

działalnością uchwałodawczą jej organów stanowiących-sprawowany jest przez organy nadzoru 
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na podstawie kryterium zgodności z prawem. Organami nadzoru są właściwy wojewoda, a w 

zakresie spraw finansowych właściwa regionalna izba obrachunkowa Uchwała Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka o której mowa we wniosku Pana T.W. stanowi akt prawa miejscowego. 

Uchwała ta była badana przez służby wojewody pod katem jej zgodności z przepisami prawa i po 

sprawdzeniu jej legalności została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

jako akt obowiązujący na terenie miasta Rawa Mazowiecka 

 Z tych też względów przedmiotowy wniosek Pana T.W. nie zasługuje na uwzględnienie. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

nieuwzględnienia wniosku.  

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych,  

za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska wyraziła swoją opinię, dotyczącą języka jakim 

posługuje się wnioskodawca tych wszystkich wniosków. Podkreśliła, że oczywiście każdy 

mieszkaniec może złożyć skargę, wniosek czy uwagę do burmistrza, ale z zachowaniem szacunku 

do innych osób. Powiedziała, że jest zniesmaczona sformułowaniami, jakie użył wnioskodawca i 

że uderzają one w godność innych osób. Jest to obrażanie radnych, kpina i szyderstwo wobec 

tych, którzy zostali wybrani przez mieszkańców.  

 

Ad. 18 Przyjęcie  programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami     

             pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3  ustawy z dnia 24     

             kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i   o wolontariacie  na     

             2020  rok. 

Temat referował Arkadiusz Rataj- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Powiedział m.in. 

Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy miastem         a 

organizacjami działającymi na terenie miasta.  

Celami szczegółowymi programu są: 
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1) współdziałanie miasta z organizacjami, zapewniające efektywne wykonywanie zadań 

publicznych miasta; 

2) ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem 

mieszkańców zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem 

Rewitalizacji; 

3) rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych służących zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców miasta; 

4) prowadzenie i rozwój form dialogu społecznego z organizacjami; 

5) pobudzanie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków spoza budżetu miasta, w tym 

funduszy unijnych; 

6) integracja organizacji działających na rzecz mieszkańców miasta w sferze działań 

publicznych. 

 

Współpraca miasta z organizacjami odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz 

umożliwianiu im realizacji zadań publicznych; 

2) suwerenności stron – która zapewnia, że miasto szanuje instytucjonalną niezależność 

organizacji w realizacji zadań publicznych; 

3) partnerstwa – która opiera się na relacji wzajemnego zaufania, a także informowaniu się   o 

planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań; 

4) efektywności – zgodnie z którą miasto przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych do 

realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych; 

5) uczciwej konkurencji – która zapewnia udzielanie przez miasto tych samych informacji     i 

stosowanie tych samych kryteriów w ocenie realizacji zadań publicznych; 

6) jawności – w myśl której miasto udostępnia współpracującym z nim organizacjom 

informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. 

 

Podmiotami współpracy są: 

1) Rada Miasta i jej komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej miasta; 

2) Burmistrz Miasta; 

3) właściwe jednostki organizacyjne miasta, które podejmują na bieżąco współpracę                       

z organizacjami; 

4) organizacje realizujące cele statutowe na terenie miasta; 

5) grupa mieszkańców działająca jako inicjatywa lokalna. 
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Współpraca miasta z organizacjami odbywać się będzie w szczególności, w następujących 

formach: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych określonych w ustawie, które może mieć 

formę: 

a) powierzania, 

b) wspierania; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania; 

3) konsultowania z organizacjami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

4)  tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych            z 

przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli władz miasta; 

5) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r.,poz.1295); 

7) udzielania pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta źródeł 

finansowania, a w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, opiniowania 

wniosków o granty i dotacje, udzielania rekomendacji; 

8) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji poprzez np. szkolenia, 

konferencje,  

9) funkcjonowania Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którego jest promowanie 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

10) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej wspólnych działań miasta  

i organizacji; 

11) udzielania pomocy merytorycznej dla projektów realizowanych przez organizacje, 

przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta; 

12) udzielania pomocy organizacjom w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami                          o 

podobnym charakterze z miast partnerskich; 

13) umożliwienia umieszczania przez organizacje na stronie internetowej miasta informacji 

dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań miasta. 

 

Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zlecane do realizacji 

organizacjom. 

1) z zakresu edukacji i wychowania: 
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a) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, 

popularyzacja wiedzy historycznej; 

b) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, 

opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną; 

2) z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej 

upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania 

dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej; 

3) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób chorych na 

cukrzycę, chorych na nowotwory, 

b) podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych; 

4) z zakresu pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

– pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych; 

5)  z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wspieranie działań polegających 

na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym; 

6)  z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wspieranie działań polegających na kompleksowej, 

domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich 

rodzinami; 

7)  z zakresu promocji i organizacji wolontariatu – propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie 

mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na obszarze objętym 

Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na 

rzecz innych; 

8) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) organizacja imprez sportowych, 

b) wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 

c) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, 

d) zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, 

e) prowadzenie profilaktycznej działalności wśród mieszkańców Rawy Mazowieckiej               w 

zakresie bezpieczeństwa na akwenach wodnych; 

9)  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

a) pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom   i 

przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową; 

b) pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno 

– konsultacyjnego; 
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c) pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz prowadzenie punktu informacyjno – 

konsultacyjnego; 

d) pomoc terapeutyczna osobom bezdomnym – uzależnionym od alkoholu; 

10) z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - 

prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej; 

11) z zakresu działalności na rzecz organizacji: działalność wspomagająca rozwój wspólnot    i 

społeczności lokalnych.         

   

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 roku. 

Terminy realizacji poszczególnych zadań publicznych określone będą w otwartych konkursach 

ofert. Za realizację programu odpowiada: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta 

Rawa Mazowiecka. 

 

Program będzie realizowany m.in. poprzez: 

1) prowadzenie otwartych  konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

2) współpracę miasta, Rady Miasta, organizacji i mieszkańców w realizacji zadań 

publicznych, w tym przeprowadzanie konsultacji społecznych; 

3) powołanie wspólnych komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym. 

 

Wysokość środków planowanych na realizację programu wynosi 1 001 000 zł. 

Burmistrz Miasta dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie. 

Oceny realizacji programu dokonuje się według następujących mierników: 

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji, 

c) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań, 

d) wysokość środków przeznaczonych w budżecie na realizację programu, 

e) wysokość środków zaangażowanych przez organizacje na realizację programu; 

1. Organizacje mogą składać Burmistrzowi Miasta wnioski i uwagi dotyczące realizacji 

programu. 

Projekt programu został poddany konsultacjom przez organizacje w sposób określony przez 

Burmistrza Miasta zarządzeniem Nr 102/2020 z dnia 15 października 2020 r. - program poddano 

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej miasta Rawa 

Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ze wskazaniem 
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terminu i trybu zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do jego treści. Sposób konsultacji 

programu wynikał z uchwały Nr LIII/391/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 

października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej  

W celu opiniowania ofert złożonych w konkursie Burmistrz Miasta powołuje,  komisję 

konkursową, zwaną dalej komisją i określa jej skład osobowy, w tym przewodniczącego komisji. 

W skład komisji wchodzi od 4 do 10 osób, w tym osoby wskazane przez organizacje.  

Komisja obraduje w obecności co najmniej 4 osobowego składu. Komisje dokonują oceny ofert 

złożonych w otwartych konkursach ofert i sporządzają protokół z przeprowadzonego 

postępowania konkursowego, który przedstawiają Burmistrzowi Miasta. Protokół podpisuje 

przewodniczący komisji. Burmistrz Miasta podejmuje ostateczne decyzje o rozstrzygnięciu 

konkursów ofert.  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia  programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami    

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności  pożytku publicznego i   o wolontariacie  na  2020  rok. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych,  

za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 19 Wniosek w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok. 

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak 

 

Powiedziała m.in. 

Zwracam się z wnioskiem do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na pozostawienie w 2021 roku 

do wymiaru podatku od nieruchomości stawek podatku od nieruchomości , jakie obowiązują na 

terenie naszego Miasta w roku 2020 r. tj. w wysokości określonej w uchwale Nr XIII/99/19 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości.  
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 Zgodnie z art.20 a obowiązującej ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych w przypadku nie uchwalenia stawek podatków lokalnych, stosuje się stawki podatku 

obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. 

Uchwalone przez Radę Miasta stawki podatku  od nieruchomości obowiązujące na terenie 

naszego miasta od stycznia 2020 roku nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych 

określonych dla podatku od nieruchomości  w obwieszczeniu Ministra Finansów i Polityki 

Regionalnej  z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków 

i opłat lokalnych w 2021 r. 

Dla pełnego zobrazowania proponowanych stawek  podatku od nieruchomości przedstawiam 

Państwu poniższe zestawienie tabelaryczne, które obrazuje, jak kształtują się stawki podatku od 

nieruchomości na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, w porównaniu z górnymi stawkami 

podatku określonymi na 2021 rok przez Ministra Finansów: 

 

 

 

Wyszczególnienie 

Stawki zgodnie z 

uchwałą Nr 

XIII/99/19  

Rady Miasta, z dnia 

21.11.2019 r. 

obowiązujące na 

terenie miasta w 

2020 roku   

za 1 m 2 pu   

stawki max 

określone przez 

Ministra 

Finansów i 

Polityki 

Regionalnej na 

2021  r. 

za 1 m 2 pu 

budynki mieszkalne 0,42 0,85 

budynki związane z działalnością 

gospodarczą na obszarze miasta 

19,50 24,84 

Budynki związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych 

 

4,00 

 

5,06 

Komórki 3,05 8,37 

budynki związane z obrotem materiałem siewnym 8,60 11,62 

budynki pozostałe 6,10 8,37 

Grunty 

- związane z działalnością gospodarczą  

 

0,70 

 

0,99 
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- pozostałe 

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi 

lub wodami powierzchniowymi płynącymi 

jezior i zbiorników sztucznych  od 1 ha 

- niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o 

którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla 

których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 

o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 

wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – nowa kategoria wprowadzona do 

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2016 

roku 

0,30 

 

3,41 

 

 

 

 

 

 

1 

0,52 

 

4,99 

 

 

 

 

 

 

3,28  

  

Z uwagi na kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID – 19 nie podwyższanie stawek 

podatku od nieruchomości, pozostawienie ich w 2021 roku  na niezmienionym poziomie tj.  w 

wysokości jak w roku poprzednim, pozwoli podatnikom nieco złagodzić skutki obciążeń jakie 

niesie dla niektórych z nich prowadzenie działalności gospodarczej w trudnej sytuacji wywołanej 

pandemią.   

 

Radny Stanisław Kabziński powiedział, że dobrze że podatek drogowy nie zwiększył się od 

kilku lat. Ponadto dodał, że właściciele firm są niezadowoleni z organizacji ruchu na  

ul. Aleksandrówka. 

Radny Daniel Łaski dodał, że radny Stanisław Kabziński nie przestrzega organizacji ruchu na 

ul. Aleksandrówka i jeździ tą ulicą. Mieszkańcy kilka razy w tygodniu interweniują w tej sprawie. 

Radny podkreślił, że nadal będzie obstawał przy takiej organizacji ruchu i prosił  

o dodatkowe patrole.  
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Radny Stanisław Kabziński chciał odnieść się do wypowiedzi poprzednika ale Przewodnicząca 

Rady Miasta Grażyna Dębska odebrała mu głos i powiedziała, że przenosi dyskusje do spraw 

różnych.  

 

Opinie Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie podatku od nieruchomości na 2021 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zarządziła głosowanie w sprawie podatku od 

nieruchomości na 2021 rok. 

 

Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za -13, przeciw-0, 

wstrzymujących-0.  

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad. 20  Wniosek w sprawie podatku od środków transportowych na 2021 rok 

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak. 

 

Powiedziała m.in. 

Zwracam się z wnioskiem do Wysokiej Rady  o wyrażenie zgody na pozostawienie w 2021 roku 

do wymiaru podatku od środków transportowych stawek podatku od środków transportowych, 

jakie obowiązują na terenie naszego miasta w roku 2020 r. tj. w wysokości określonej w uchwale 

Nr XIII/100/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie 

określenia  stawek podatku od środków transportowych.  

 Zgodnie z art.20 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  

w przypadku nie uchwalenia stawek podatków lokalnych, stosuje się stawki podatku 

obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy. 

Uchwalone przez Radę Miasta stawki podatku  od środków transportowych obowiązujące na 

terenie naszego miasta od stycznia 2020 roku nie przekraczają górnych granic stawek 

kwotowych określonych dla podatku od środków transportowych  w obwieszczeniu Ministra 

Finansów i Polityki Regionalnej z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (MP, poz.673) oraz są wyższe od minimalnych  

stawek podatku od środków transportowych dla określonej grupy pojazdów wymienionej w 

obwieszczeniu Ministra Finansów i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 roku w 

sprawie określenia stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 
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2021 roku. Z uwagi na istniejący kryzys gospodarczy wywołany pandemią COVID – 19 nie 

podwyższanie stawek podatku od środków transportowych, pozostawienie ich w 2021 roku  na 

niezmienionym poziomie tj.  w wysokości jak w roku poprzednim, pozwoli podatnikom tego 

podatku nieco złagodzić skutki obciążeń jakie niesie dla niektórych z nich prowadzenie 

działalności gospodarczej w trudnej sytuacji wywołanej pandemią.   

Nie było pytań. 

Opinie Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie podatku od środków transportowych  na 

2021 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zarządziła głosowanie w sprawie podatku  

od środków transportowych  na 2021 rok. 

Wniosek w głosowaniu został przyjęty większością głosów. Głosowało 13 radnych, za -12, 

przeciw-0, wstrzymujących-1.  

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad. 21 Wniosek w sprawie wymiaru podatku  rolnego na 2021 rok. 

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak.  

 

Powiedziała m.in. 

Zwracam się z wnioskiem do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na dokonanie wymiary podatku 

rolnego w 2021 roku w oparciu o średnią cenę skupu jednego kwintala żyta określoną przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres III kwartałów br.  

W swoim komunikacie  Prezes GUS określił cenę skupu żyta za okres III kwartałów 2020 roku 

na kwotę 58,55 zł za kwintal i cena ta odpowiada  średniej cenie sprzedaży żyta jaka 

obowiązywała w tym okresie na rynku rolnym na terenie naszego kraju .  

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, podatek rolny 

ustala się  jako  równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta wyliczoną w oparciu o średnią cenę 

skupu żyta określoną przez GUS  od 1 ha przeliczeniowego gruntu. 

Wnioskuję, o pozostawienie w 2021 roku do wymiaru podatku rolnego cenę skupu na poziomie 

określonym przez Prezesa GUS. Ustalona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta 

odpowiada faktycznej cenie jaką otrzymują rolnicy za sprzedaż kwintala żyta.  

Średnia cena skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku w  2021 roku,  w porównaniu z rokiem 

poprzednim wzrosła  o 0,09 zł za kwintal. 
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Wnioskuję również  o pozostawienie do wymiaru podatku leśnego w 2021 roku średniej ceny 

sprzedaży drewna, obliczonej na podstawie średniej ceny 1 m 3 drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2020 r. w wysokości 196,84  zł za 1 m 3 ( w ubiegłym roku 

cena ta wynosiła 191,98 zł). 

 

Opinie Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie podatku rolnego na 2021 rok.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zarządziła głosowanie w sprawie podatku  

od rolnego  na 2021 rok. 

 

Wniosek w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za -13, przeciw-0, 

wstrzymujących-1.  

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

 

Ad. 22 Wyznaczenie aglomeracji Rawa Mazowiecka. 

Temat referował Sebastian Gromek- prezes Rawskich Wodociągów i Kanalizacji. 

 

Powiedział m.in. 

Istniejąca aglomeracja Rawa Mazowiecka została wyznaczona przez Sejmik Województwa 

Łódzkiego uchwałą nr XIX/382/16 z dnia 25 października 2016 r. Równoważna liczba 

mieszkańców aglomeracji – 26 690, aglomeracja obejmuje  miejscowości Rawa Mazowiecka, 

Konopnica i Żydomice. 

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 jest ponowne wyznaczenie i przyjęcie obszaru i granic aglomeracji. 

W związku z powyższym zostało  zawarte  w dniu 25 sierpnia 2020 r. Porozumienie pomiędzy 

Gminą Miasta Rawa Mazowiecka a Gminą Rawa Mazowiecka w sprawie realizacji uchwały Nr 

XXI/173/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020 r. 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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Rada Miejska  wyznacza granice i obszar aglomeracji w drodze uchwały, po uprzednim 

uzgodnieniu projektu aglomeracji Rawa Mazowiecka  przez Burmistrza Miasta Rawa 

Mazowiecka z właściwym dla gminy Zarządem Zlewni PWG Wody Polskie, a w zakresie 

obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla 

Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym 

regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Burmistrz Miasta  Rawa Mazowiecka dokonał 

stosowanych uzgodnień z  Zarządem Zlewni w Łowiczu oraz z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Łodzi. 

Postulowany obszar i granice nowej aglomeracji wyznaczono, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. 

w sprawie wyznaczania obszarów i granic aglomeracji uwzględniając zasięg istniejącej sieci 

kanalizacyjnej dla odprowadzania ścieków komunalnych na Oczyszczalnię Ścieków 

zlokalizowaną w Żydomicach, jak i zadania ujęte w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągowo – 

Kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 

2020 – 2026. 

Granica Aglomeracji Rawa Mazowiecka została wyznaczona wzdłuż zewnętrznych granic 

skanalizowanych działek budowlanych. Obejmuje również dodatkowo trasę kolektora głównego 

doprowadzającego ścieki z przepompowni PS1 do Oczyszczalni ścieków Żydomice (planowana 

jest jego modernizacja). Ponadto z obszaru aglomeracji zostały wyłączone przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, które nie spełniały wymogów jakości ścieków oczyszczonych 

(podwyższone oczyszczanie biogenów). 

Do systemu kanalizacji zbiorczej planowany jest do podłączenia zakład FERTOGRAD JUICE 

Sp. z o.o. (przetwórnia owoców) – planowana ilość RLM (równoważna liczba mieszkańców) z 

tego zakładu wynosi 12 090. W związku z czym wielkość RLM planowanej aglomeracji 

znacznie wzrośnie  do 37 198 RLM. 

 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Tomasz Goraj- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rawa 

Mazowiecka. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie wyznaczenia aglomeracji Rawa Mazowiecka. 
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Projekt uchwały w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za- 13, 

przeciw-0, wstrzymujących-0. 

Wykaz imienny w załączeniu. 

 

W tym miejscu radny Leszek Jarosiński opuścił sesje. Od tej pory liczba radnych wynosiła 

12.  

 

Ad. 23 Raport z ewaluacji on-going Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa         

            Mazowiecka na lata 2016-2025 w roku 2019. 

Temat referował Mariusz Szadkowski- kierownik Biura Rewitalizacji. 

Powiedział m.in.: 

Lokalny Program Rewitalizacji ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, 

stymulowanie współpracy wszystkich zainteresowanych (interesariuszy) na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego, a nade wszystko przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia 

społecznego, szczególnie na obszarach koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. 

Zapisany w LPRMRM system ewaluacji obejmuje dwa główne typy badania:  

• ewaluację realizowaną w trakcie realizacji programu rewitalizacji (on-going), 

w określonych odstępach czasu (2020, 2023 – w cyklach trzyletnich); 

• ewaluację ex-post realizowaną po zakończeniu realizacji programu (w roku 2026). 

Wśród kryteriów ewaluacji wyróżnić możemy: trafność, skuteczność, efektywność, użyteczność 

i trwałość. Nasze miasto posiada bogaty i czytelny zasób informacji dotyczący rewitalizacji na 

swojej stronie internetowej. Łatwo się po tej części nawiguje, jest od razu widoczna dzięki 

kafelkowi odsyłającemu ze strony głównej. Sama strona dotycząca rewitalizacji jest zbudowana 

czytelnie i łatwa w obsłudze. Posiada bardzo aktualny na bieżąco uzupełniany zestaw informacji 

o samym procesie i projektach rewitalizacyjnych. 

Obszar rewitalizowany jest miejscem centralnym, integrującym życie społeczne i gospodarcze 

miasta. Wyróżnia się ładem przestrzennym, wysoką jakością przestrzeni publicznych i dobrym 

stanem środowiska przyrodniczego. Oferuje dobrą jakość życia mieszkańców oraz przestrzeń 

sprzyjającą integracji społecznej. Charakteryzuje się dobrą dostępnością i jakością usług 

publicznych. Jest to miejsce dostępne i przyjazne dla wszystkich grup społecznych, cechuje się 
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atmosferą współpracy i otwartością na różne inicjatywy społeczne. Tworzy dobre warunki dla 

rozwoju gospodarczego, szczególnie lokalnego handlu i usług. Jest miejscem atrakcyjnym 

turystycznie. 

W analizowanym czasie można zauważyć korzystne kształtowanie się sytuacji w sferze 

gospodarczej miasta. W latach 2016-2019 pojawiło się stosunkowo dużo nowych podmiotów 

gospodarczych. W roku 2017 i 2018 ich liczba w stosunku do roku 2016 zwiększyła się o ponad 

23%. Ponadto aktywność gospodarcza mieszkańców systematycznie się zwiększała. Rozwój 

infrastruktury turystycznej i sektora turystycznego miasta potwierdzają także dane dotyczące 

wzrostu liczby całorocznych miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania.  

W Rawie Mazowieckiej widoczne są również negatywne tendencje, m.in. dotyczące wyludniania 

się miasta. Miasto traci systematycznie mieszkańców. Wśród negatywnych tendencji na terenie 

miasta zaobserwować można duży wzrost liczby niebieskich kart na terenie miasta (wydanych 

w ciągu roku). W analizowanym okresie liczba tych kart wydanych w ciągu roku wzrosła o 

połowę w stosunku do 2016 r. Z drugiej strony wzrost liczby tych kart może być przejawem 

wzrostu świadomości mieszkańców Rawy Mazowieckiej, czym jest przemoc domowa, a także 

większą aktywnością służb mundurowych w tym zakresie oraz większej wrażliwości społecznej 

na sytuację rodzin. Negatywnym zjawiskiem jest też odpływ lekarzy. Pozytywnym zjawiskiem, 

świadczącym o poprawie sytuacji społeczno-ekonomicznej rawskich rodzin jest mniejszy udział 

osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej.  

W latach 2016-2019 nastąpiła poprawa sytuacji ekonomicznej mieszkańców miasta.  

W badanym okresie zanotowany został znaczący wzrost ich dochodów, a także widoczna była 

poprawa kondycji rawskich przedsiębiorstw. Nie tylko sytuacja ekonomiczna, ale także sytuacja 

na rawskim rynku pracy uległa poprawie. W badanym okresie zanotowany został znaczący 

spadek poziomu bezrobocia (o ponad 30%). Miasto Rawa Mazowiecka jest atrakcyjnym 

miejscem nauki i pracy. Zebrane dane wskazują, że z rawskich szkół i przedszkoli korzysta 

więcej dzieci niż jest w mieście zameldowanych. Pozytywne zmiany zaobserwowano w sektorze 

obywatelskim. W analizowanym okresie widoczna jest większa aktywność społeczna 

mieszkańców Rawy Mazowieckiej. Nastąpił 12% wzrost liczby organizacji pozarządowych w 

przeliczeniu na 10000 mieszkańców. Pozytywne zmiany zanotowano także w obszarze 

bezpieczeństwa na terenie miasta. W analizowanym okresie zmniejszyła się nie tylko liczba 

przestępstw, ale przede wszystkim wykroczeń popełnianych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców w Rawie Mazowieckiej. Uległa poprawie także sytuacja mieszkaniowa Rawy 
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Mazowieckiej. W badanym okresie oddanych do użytku zostało prawie 170 nowych mieszkań. 

Udało się też wybudować 50 nowych mieszkań komunalnych (socjalnych), co znacząco 

wpłynęło na ich dostępność.  

Budżety obywatelskie w Polsce cieszą się dużą popularnością i są jednym z narzędzi aktywizacji 

społeczności miast. W Rawie Mazowieckiej też, szczególnie w obszarze rewitalizacji zyskuje on 

co raz większe znaczenie. Warto podkreślić, że miasto przeznacza 25% środków budżetu 

obywatelskiego na obszar rewitalizacji. W kartach zgłoszeń dla projektów ewidencjonowane są 

te, dotyczące obszaru rewitalizacji. Ponadto wprowadzono także założenie, że część z 

realizowanych projektów musi dotyczyć działań na rzecz integracji społecznej i kapitału 

społecznego. W ten sposób są to niejako dodatkowe środki w ramach budżetu, które będą 

wpisywać się w określone cele LPRRM.  

W procesie rewitalizacji występującą bariery, które spowalniają, utrudniają prowadzenie procesu 

i wdrażanie programu rewitalizacji oraz przyjętej wizji dla tego terenu. Ogólnie można wskazać 

bariery, które wynikają z czynników zewnętrznych, niezależnych od samorządów lokalnych jak 

i te, które są powiązane z aspektami lokalnymi, specyficznymi dla samorządów. Najczęściej 

wskazywaną barierą jest ta, związana z niedostatecznym wykorzystaniem partnerstwa w ramach 

rewitalizacji i skupienie się na projektach realizowanych głównie przez podmioty publiczne. Jest 

to w pewien sposób zaprzeczenie idei rewitalizacji, która zakłada współpracę międzysektorową 

i międzypodmiotową w realizacji projektów. Najmniej wskazań uzyskała bariera związana ze 

skupieniem się na zadaniach własnych gminy.  

Nie było pytań. 

Raport został przyjęty przez aklamację.  

 

Ad. 24 Rozpatrzenie wniosku o zmianę planu zagospodarowania  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przeczytała treść wniosku, który wpłynął do 

Rady Miasta  w dniu 15.1.0.2020r. Wnioskodawca został oznaczony jako Mieszkańcy ulic 

Gąsiorowskiego, Lenartowicza, Braci Świderskich i Urbańskiego reprezentowani przez radnego 

Stanisława Kabzińskiego. 

Wniosek został podany ocenie przez radcę, który wydał w tej sprawie następującą opinię;  

Zgodnie z art. 221 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. 
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Przedmiotowy wniosek został złożony w imieniu wskazanych w nim mieszkańców ulic miasta 

Rawa Mazowiecka. Do tego wniosku nie załączonych ich zgody lub stosownego 

pełnomocnictwa. Ponadto wniosek ten nie zawiera imion i nazwisk osób go wnoszących - 

ograniczając się do stwierdzenia "mieszkańcy ulic: Gąsiorowskiego, Lenartowicza, Braci 

Świderskich i Urbańskiego”. Stosownie do dyspozycji przepisu §8 ust. 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków- skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu 

wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Przepisy tego rozporządzenia nie przewidują 

możliwości konwalidacji tego braku.  

 

Radny Stanisław Kabziński powiedział, że wniosek ten pisał radca prawny. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zarządziła głosowanie w sprawie wniosku o 

zmianę planu zagospodarowania. 

Wniosek w głosowaniu zastał przyjęty większością głosów. Głosowało 12 radnych, za-9, 

przeciw-1, wstrzymujących-2. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad. 25 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej w roku           

            szkolnym 2019/2020. 

Temat referował Arkadiusz Rataj- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.  

Raport zawiera informacje na temat aktualnej w roku 2019/2020 sytuacji organizacyjnej, 

finansowej i dydaktycznej w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Rawa Mazowiecka. 

W miejskich przedszkolach naszego miasta przebywa łącznie 511 dzieci, zgrupowanych w 24 

oddziałach. Na terenie naszego miasta funkcjonują także 4 niepubliczne przedszkola, do których 

uczęszcza 226 dzieci, w 13 oddziałach. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to w 3 

funkcjonujących na terenie miasta, uczy się obecnie 1911 uczniów.  

Kontynuujemy świadczenie usług w zakresie korzystania z portalu edukacyjnego wraz z 

zasobami: e-dziennik, e-biblioteka, system elektronicznego naboru, system elektronicznego 

planu lekcji, systemy wspomagające organizację placówek (system do obsługi przedszkoli 

iPrzedszkole - system rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu, sekretariat, 
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planowanie zastępstw i dyżurów, świadectwa) oraz systemu wspomagającego pracę organu 

prowadzącego (aplikacje systemu: platforma, system projektowania organizacji arkuszy wraz z 

planowaniem budżetu, obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z 

zapisów w art. 30 Kart Nauczyciela, analizator struktury zatrudnienia i wynagrodzenia, system 

płacowy, kontrola przestrzegania obowiązku nauki i obowiązku szkolnego, system do obsługi 

dotacji do przedszkoli niepublicznych).  

W rawskiej oświacie zatrudnionych jest obecnie 309 nauczycieli. Nadal obserwujemy dążenie 

nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. 161 osób to nauczyciele 

dyplomowani, 69 nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego, również 69 osób to 

nauczyciele kontraktowi, zatrudniamy 8 stażystów i 2 osoby bez stopnia awansu zawodowego. 

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 roku wydano 51 928,5 zł.  

Ze względu na pandemię nie odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego 

Nr 3 „Bajkowy Zakątek”. Zgodnie z § 11h ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużono do dani 31 sierpnia 2021 r. kadencję 

obecnemu dyrektorowi Pani Agacie Popowicz. 

Organizacja przedszkoli i szkół podstawowych obejmuje działania rzecz uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i można tu zaobserwować wzrost liczby dzieci z takimi potrzebami. 

Organizowane są dla nich m.in. zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne i 

wyrównawcze Zgodnie z przepisami oświatowymi w placówkach działają oddziały integracyjne, 

a także prowadzone jest nauczanie indywidualne, i dotyczy tych uczniów, którzy ze względów 

zdrowotnych nie mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale w bardzo ograniczonym 

wymiarze.  

Działalność edukacyjna (przedmiotowa), wychowawczo-opiekuńcza przedszkoli, szkół 

podstawowych i wspierana była następującymi kategoriami zajęć z uczniami: 

• opieka świetlicowa, 

• praca biblioteki szkolnej, 

• praca pedagoga szkolnego i psychologa, 

• terapia sensoryczna, 

dodatkowe zajęcia i czynności wspomagające naukę i rozwój uczniów, np. dydaktyczno-

wyrównawcze, reedukacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, o 

charakterze terapeutycznym, rozwijające umiejętności szkolne, 
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zwiększenie godzin obowiązkowych, np. z języka polskiego, języków obcych, matematyki, 

zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania oraz poszerzające wiedzę przedmiotową: koła 

zainteresowań, koła przedmiotowe, 

zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym zajęcia na pływalni. 

Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, w tym dzieci oddziałów z przedszkolnych, 

świadczona jest opieka medyczno-pielęgniarska przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

RAW-MEDICA w Rawie Mazowieckiej. Umowę zawarto jest na okres 10 miesięcy. 

Bezpośrednia opieka w placówkach sprawowana jest przez tzw. pielęgniarkę środowiska 

nauczania i wychowania. 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organizowany jest i zwracany koszt dowożenia przez 

rodziców/opiekunów uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych. Koszt dowozu 

uczniów to kwota: 55 418,13 zł (dowożono 18 uczniów niepełnosprawnych). Zawarto 9 umów 

z rodzicami na dowóz 9 uczniów, natomiast w przypadku 9 uczniów dowóz został zapewniony 

przez Miasto na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem).  

W ramach realizacji zadań opiekuńczych w przedszkolach, szkołach podstawowych Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia dożywianie dzieci w formie ciepłego posiłku. W 

2019/2020 r. miasto objęło wsparciem 

85 uczniów i wychowanków, program kosztował 39.049,90 zł, 7.169 posiłków. 

W ramach budżetu oświaty na rzecz uczniów świadczone były w roku szkolnym 2019/2020 

następujące formy pomocy materialnej: 

stypendia szkolne – 47 520,23 zł (51 wniosków); 

zasiłki szkolne – 9920,00 zł (12 zasiłków); 

wyprawka szkolna – 2632,90 zł (11 uczniów). 

Zostały również wypłacone stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: 

I semestr: 70184,00 zł (257 stypendiów za wyniki w nauce i 26 stypendiów sportowych); 

II semestr: 87600,00 zł (438 stypendiów za wyniki w nauce i 1 stypendium sportowe).  

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka,były 

zobowiązane do opracowania regulaminów/procedur bezpieczeństwa, które pomogą w 

spełnieniu wszystkich wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej i wytycznych Głównego 

Inspektora Sanitarnego w związku ze zwalczaniem pandemii wirusa SARS CoV-2 

wywołującego chorobę COVID-19 na terenie naszego kraju. 

Placówki od 14.03.2020 r. nie funkcjonowały w ogóle w związku ogłoszeniem na terenie całego 

kraju stanu zagrożenia epidemicznego. Natomiast od dnia 25.03.2020 r. przeszły w tryb 

nauczania zdalnego. Zajęcia do końca roku szkolnego odbywały się za pośrednictwem internetu. 
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W związku z tym Miasto pozyskało granty na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego w 

ramach programów „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+”. 

W ramach programu „Zdalna szkoła” zakupiono 25 tabletów z dostępem do internetu LTE oraz 

25 szt. laptopów, które zostały przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 1 (13 szt. tabletów i 25 

szt. laptopów) i Szkoły Podstawowej Nr 4 (12 szt. tabletów) – koszt projektu wyniósł 80846,83 

zł, z czego dofinansowanie wyniosło 80000,00 zł. 

Natomiast w ramach projektu „Zdalna szkoła+” zakupiono 33 szt. laptopów, które przekazano 

do każdej ze szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa 

Mazowiecka (po 11 szt. dla każdej placówki). Koszt projektu wyniósł 69408,90 zł 

(dofinansowanie 100%). 

W trakcie roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęto również przygotowania do rozpoczęcia 

kolejnego roku szkolnego i funkcjonowania w reżimie sanitarnym. Powierzchnie sal zajęć 

poszczególnych grup były przygotowywane zgodnie z wytycznymi GIS. Zakupiono środki do 

dezynfekcji, dotykowe i bezdotykowe dozowniki do płynu dezynfekującego, ozonatory, a w 

przedszkolach dodatkowo parownice. Placówki wyposażono również w termometry 

bezdotykowe.  

Pracownicy zostali zaopatrzeni w środki dezynfekujące do rąk i powierzchni, w rękawice, 

maseczki i przyłbice. 

Wprowadzono również nowe wytyczne dotyczące przyprowadzania i odbioru dzieci z ze szkół i 

przedszkoli. Dzieci mogą uczęszczać do swoich placówek pod warunkiem, że są zdrowe i nie 

mają żadnych objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych. 

 

Ad. 25 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 

Temat referował Zastępca Burmistrza- Artur Piotrowski. 

 

Przedstawił informację Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka o analizie oświadczeń 

majątkowych w których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.  

 

Ad. 26 Informacja o umowach cywilnych zawartych w III kwartale 2020 r. 

 Temat referował Zastępca Burmistrza- Artur Piotrowski. 

 

Powiedział, że od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku zostały zarejestrowane 

85 umowy, z czego: 
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1. Miejska Biblioteka Publiczna   -   4 umowy 

2. Miejski Dom Kultury    -              11 umów 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  -   2 umowy 

4. Muzeum Ziemi Rawskiej    -   0 umów 

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji   -   11 umów 

6. Przedszkole Miejskie Nr 1          -                        2 umowy 

7. Przedszkole Miejskie Nr 2    -                        0 umów 

8. Przedszkole Miejskie Nr 3    -                        1 umowa 

9. Szkoła Podstawowa Nr 1    -   4 umowy 

10. Szkoła Podstawowa Nr 2    -   6 umów 

11. Szkoła Podstawowa Nr 4    -   7 umów 

12. Żłobek Miejski „Tuptuś”    -   0 umów 

13. Urząd Miasta     -   37 umowy 

  

Sprawozdanie zostało przyjęte  przez aklamację. 

 

Ad. 27 Informacja o realizacji uchwał za III kwartał 2020 r. 

Temat referował Zastępca Burmistrza- Artur Piotrowski. 

 

Powiedział: 

W okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła  

20 uchwał w tym okresie zrealizowano 22 uchwały, w realizacji pozostaje 81 uchwal. 

Sprawozdanie zostało przyjęte  przez aklamację. 

 

Ad. 28 Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 

Spotkania Burmistrza w dniach 25.09.2020 r.- 19.11.2020 r.  

• Udział w szkoleniu z elektronicznego obiegu dokumentów 

• Udział w spotkaniu ws. sprzętu szpitalnego 

• Pan Marcin Skóra 

• Udział w otwarciu wystawy w muzeum „ Kolekcjoner to szczęśliwy szaleniec” 

• Udział w spotkaniu w Miłochniewicach 
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• Udział w 50-leciu ślubu w MDK-u 

• Udział w spotkaniu ws. przebudowy sieci energetycznej w centrum miasta 

• Konferencja prasowa- jatki 

• Pan Robert Stępowski 

• Udział w spotkaniu informacyjnym ws dostępności komunikacyjnej 

• Pani Teresa Cieciorek 

• Udział w spotkaniu w celu podpisania umowy na dofinansowanie usuwania eternitu  

• Spotkanie z doradcą BGK 

• Spotkanie ws. noclegowni dla bezdomnych w kontekście stanu epidemii 

• Udział w zakończeniu projektu Ekopracowania pod chmurką w Sp. nr 4  

• Udział w spotkaniu w starostwie ws. inwestycji ZEC 

• Spotkanie ws. strategii 

• Pan Mariusz Kubiak 

• Udział w rozprawie w Sądzie Pracy- sprawa M. Młynarczyka 

• Udział w Światowym Dniu Seniora 

• Pani Grażyna Czarnecka 

• Udział w Apelu Papieskim 

• Spotkanie w Radiu Victoria 

• Spotkanie z mieszkańcami ul. Gąsiorowskiego 

• Spotkanie z naczelnikami 

• Udział w podsumowaniu rodzinnego rajdu rowerowego 

• Spotkanie w sprawie oświetlenia stadionu Mazovia 

• Udział w zespole zadaniowym 

• Udział w obchodach Dnia Nauczyciela 
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• Spotkanie ws. Piłsudskiego 4 

• Pani Anna Dyśko 

• Udział w zespole konsultacyjnym 

• Udział w koncercie z okazji 100- lecia urodzin Jana Pawła II 

• Pan Jerzy Adamski- Wiceprezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego Polskiego Związku 

Działkowców 

• Telefoniczne nagranie dla Radia Victoria 

• Pani Monika Rybicka 

• Pan Umberto Magrini z firmy Partners 

• Pani Anna Kraćkowska 

• Spotkanie ws. budżetu na 2021 rok 

• Spotkanie z Lekarzem Weterynarii, Pietrzyk, Zychowicz  w sprawie inwestycji ZEC 

• Spotkanie ze starostą 

• Spotkanie z ks. Bogumiłem Karpem 

• Pani prezes RTBS 

• Udział w uroczystościach Święta Niepodległości 

• Udział w e-konferencji 

• Pan Ireneusz Wójciak 

• Towarzystwo Muzyczne im. Paderewskiego  

 Radny Stanisław Kabziński zapytał czego dotyczyło spotkanie z Herco? 

Burmistrz udzielił odpowiedzi. 

Spotkanie dotyczyło zagospodarowania terenu po HERCO. 

Radny Stanisław Kabziński zapytał czego dotyczyło spotkanie z mieszkańcami ul. 

Gąsiorowskiego. 
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Burmistrz powiedział, że dotyczyło zmiany planu zagospodarowania w obrębie nr 4. 

 

Ad. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały Nr 

III/214/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia  

8 października 2020 r. w sprawie opinii informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka za I półrocze 2020.  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poinformowała, że wpłynęły 3 wnioski, które 

zostaną rozpatrzone na najbliższej sesji. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przeczytała treść pisma które wpłynęło z 

Zarządu Powiatu Rawskiego w sprawie budowy nowego budynku szpitala.  

 Radny Tadeusz Boczek oczytał stanowisko grupy radnych wobec strajku kobiet. 

Radna Celina Szczur zachęciła radnych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Szlachetnej 

Paczki. 

Na tym zakończono obrady. 

Sesja trwała w godzinach 14.00- 17.45. 

Protokół sporządziła : Katarzyna Madej  

 

 

 


