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

Rawa Mazowiecka  w dniu 28. stycznia 2021r.

Sesja  Rady Miasta  odbyła  się  w sali  widowiskowej  Miejskiego  Domu  Kultury  w Rawie
Mazowieckiej.
Obecnych było 14 radnych. Nieobecny był radny Krzysztof Chałupka.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla , Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski,
Skarbnik Miasta oraz Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.  

Obrady  XXV  Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała uczestników obrad oraz radnych przybyłych na sesję.
W  sesji  uczestniczyli  również  zaproszeni  goście:  Pan  Starosta  Rawski  Józef  Matysiak  i
dyrekcja szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
Na  podstawie  listy  obecności  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  stwierdziła
prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych. 

Następnie  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  przedstawiła  proponowany
porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Miasta.

4. Uchwalenie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta  Rawa Mazowiecka na  lata  
2021-2024 i prognozy długu.

5. Uchwalenie budżetu na 2021 rok.

6. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.

7. Przekazanie petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

8. Nieuwzględnienie petycji Pana P.S.

9. Nieuwzględnienie petycji Pana M.P.

10. Nieuwzględnienie wniosku Pana T.W.

11. Zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla
radnych.

12. Sprawozdanie  z  realizacji  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Rawa
Mazowiecka na lata 2016-2025 w roku 2020.

13. Informacja   o  umowach cywilnych  zawartych  przez Burmistrza  Miasta i  jednostki
organizacyjne  miasta w IV kwartale 2020 r. 

14. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w IV kwartale 2020 roku.

15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

16. Interpelacje, zapytania.

17. Zakończenie obrad.
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Po przyjęciu protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miasta Burmistrz Piotr Irla zwrócił się do
Przewodniczącej  Rady Miasta Grażyny Dębskiej o możliwość  przeprowadzenia  w tym
momencie sesji dyskusji na temat szpitala i budowy nowego bloku operacyjnego. W tym celu
na dzisiejszą sesję zostali zaproszeni goście: Pan Starosta Rawski Józef Matysiak i dyrekcja
szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 
Punkt dotyczący dyskusji o sytuacji szpitala i budowie nowego bloku operacyjnego nie został
wprowadzony formalnie przez głosowanie do porządku obrad. 

Burmistrz Piotr Irla poprosił Pana Starostę Józefa Matysiaka o zabranie głosu. 

Pan Starosta Józef Matysiak zabrał głos.

Powiedział m.in.:
W listopadzie  2020  r.  zwróciłem się  z  pismem do  Pana  Burmistrza  i  wszystkich  gmin  
w powiecie rawskim o wsparcie budowy nowego bloku operacyjnego w naszym szpitalu.  
W planach budowy są trzy sale operacyjne i sala do opieki dziennej. 
Na tym etapie zostało wykonanych już wiele działań, m.in. otrzymaliśmy już od Wojewody
Łódzkiego ocenę projektu inwestycyjnego w systemie Jowisz. Nasz projekt otrzymał także
pozytywną opinię dyrektora Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. 
Do Rządowego Funduszu Wspierania Inwestycji  Samorządowych został  złożony wniosek  
o dofinansowanie naszego przedsięwzięcia. W pierwszej turze wniosek nie uzyskał wsparcia,
wiec złożyliśmy kolejny i teraz czekamy na wyniki.
Istotą całego przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania szpitala poprzez budowę bloku
operacyjnego.  Szacowany  koszt  tej  inwestycji  to  17,5  mln  zł.  Kwota  ta  jest  częściowo
zabezpieczona  (  w wysokości  11  mln  zł)  bo we wrześniu  2020 r.  Rada Powiatu  podjęła
uchwałę o emisji obligacji. Wszystkie gminy w powiecie rawskim pozytywnie odniosły się do
prośby o wsparcie budowy nowego bloku operacyjnego. 
Planowane jest rozłożenie budowy na dwa lata, tzn. w 2021 r. byłoby wykonane 1/10 prac a
reszta w 2022 r. Jeżeli chodzi o przetarg na budowę tego bloku, to do tej chwili wpłynęło
ponad 900 zapytań ofertowych, większość dotyczyła wyposażenia w sprzęt medyczny. Jest to
formuła przetargu zaprojektuj i wybuduj.

Po  krótkiej  informacji  Pana  Starosty  dotyczącej  budowy  szpitala  Pani  Przewodnicząca
Grażyna Dębska otworzyła w tej sprawie dyskusję. 

Radny Leszek Jarosiński zapytał jaki będzie całkowity koszt  budowy tego bloku i czy poza
obligacjami powiat przekaże na ten cel jakieś inne środki.

Pan Starosta udzielił odpowiedzi.

Pieniądze na tą inwestycję zostały zabezpieczone ponieważ została ona przyjęta do budżetu
powiatu na 2021 rok i do WPF.
Innym źródłem finansowania będzie emisja obligacji, został już rozstrzygnięty przetarg na tą
emisję  i  wygrał  go Warszawski Dom Maklerski.  Pozostała  część została  zabezpieczona z
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wolnych środków powiatu.  Starosta wyraził  nadzieję na wsparcie samorządów w budowie
bloku. Przyjęta kwota to 100 zł od mieszkańca, całkowity koszt budowy szpitala to 17,5 mln
zł. Pan Starosta dodał, że prowadzi rozmowy z parlamentarzystami z powiatu rawskiego i
wykazują  oni  duże  zaskoczenie,  kiedy  mówi,  że  wszystkie  gminy  z  powiatu  rawskiego
przychylnie odnoszą się do wparcia szpitala.
 
Radna Małgorzata  Rudniak zapytała  czy  Pan  Starosta,  szpital  i  ogólnie  powiat  rawski
dostrzegają jakąś formę pomocy od parlamentarzystów rawskich?

Pan Starosta udzielił odpowiedzi.
Zarówno w I jak i II turze naboru wniosków prowadziłem rozmowy jak i korespondencyjnie
kontaktowałem  się  z  naszymi  parlamentarzystami.  Cały  czas  zabiegamy  o  ich  pomoc  
i wsparcie.  Staramy się także o wsparcie parlamentarzystów z okręgu piotrkowskiego. Na
razie to wsparcie można określić jako umiarkowanie skuteczne.

Radny Stanisław Kabziński zapytał ile będzie sal i łóżek poza intensywną terapią?

Odpowiedzi udzielił zastępca dyrektora szpitala.

Będą 4 łóżka intensywnej terapii,  będzie to zupełnie nowy oddział.  Dostaliśmy pozytywną
opinię od wojewody i dyrektora NFZ, że powinniśmy taki odział utworzyć.
Myślimy o zwiększeniu liczby łóżek w szpitalu,   tak żeby było ich co najmniej  100. Na
chirurgii chcielibyśmy zwiększyć liczbę łóżek o ok 10, a na pulmonologii i internie o ok. 20
łóżek.

Radny Stanisław Kabziński zapytał czy w nowym pawilonie szpitala przewidziane są łóżka
do tzw lżejszej opieki?

Zastępca dyrektora szpitala  udzielił odpowiedzi.

W nowym budynku będzie tylko blok operacyjny i oddział intensywnej terapii. Jeśli ten etap
zakończymy pomyślnie, wtedy pomyślimy o dalszej rozbudowie ilości łóżek. 

Radna Małgorzata Rudniak zapytała czy szpital przymierza się do budowy oddziału Opieki
paliatywnej?

Pani  dyrektor  szpitala udzielając  odpowiedzi  podkreśliła,  że  jakiś  czas  temu  brali  pod
uwagę budowę takiego oddziału, który już kiedyś istniał w rawskim szpitalu. Niestety obecnie
wymagania powierzchniowe są tak duże, że musielibyśmy zrezygnować z jakiegoś innego
oddziału. 

Radny Leszek Jarosiński zapytał jaka jest obecna sytuacja finansowa szpitala i jak będzie
wyglądało zabezpieczenie w personelu medyczny dla nowego budynku.
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Pani dyrektor szpitala udzieliła odpowiedzi.

Na pewno potrzebna będzie wzmożona obsada, na tą chwilę jest jeden zespół lekarzy, który
obsługuje blok operacyjny. Na tą chwilę nie zwiększamy obsady medycznej bo są to duże
koszty, wspieramy się tym zespołem , który mamy.  Jeśli prace nad budową nowego bloku
będę już zaawansowane, to pomyślimy o zwiększeniu obsady medycznej.

Sytuacja finansowa szpitala kształtuje się na poziomie 5,5 mln zł strat ale ciągle spływają
faktury za poprzedni rok, więc na pewno będzie to inna kwota.

Radny  Stanisław  Kabziński podkreślił,  że  chyba  nie  ma  takiej  osoby,  która  byłaby
przeciwna  pomocy  szpitalowi.  Ale  skoro  my  wyrażamy  chęć  pomocy  to  może  i  władze
starostwa w ramach dobrej współpracy przekażą nam tereny przy Sp. nr 2.

Pan starosta podkreślił,  że jest  otwarty na wszystkie  propozycje.  Ale ma nadzieję,  że ta
pomoc przy budowie nowego pawilonu szpitala będzie wynikała z troski o dobro, zdrowie i
potrzeby mieszkańców  powiatu  rawskiego  a   nie  z  chęci  zysku.  W tej  chwili  to  od  nas
wszystkich zależy czy ten nowy blok operacyjny powstanie.

Radny  Paweł  Majchrzyk zapytał  czy  jeśli  ze  strony  mieszkańców  powiatu  nie  będzie
wsparcia, to czy budowa nowego pawilonu zostanie zaniechana?

Starosta  podkreślił,  że  nawet  bez  takiego  wsparcia  będą  dalej  działać  i  szukać
dofinansowania.

Radny  Sławomir Stefaniak zapytał  czy  na  dzisiejszej  sesji  radni  złożą  jakąś  deklaracje
pomocy, bo chyba wszyscy są za.

Pan  starosta powiedział,  że  nie  może  narzucać  przebiegu  dzisiejszej  sesji  i  żądać
podejmowania  jakichkolwiek  deklaracji.  Chciałaby  tylko  uzyskać  odpowiedź  na  pismo
złożone w listopadzie 2020 r. i wyrażone w nim stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka,
które jest nam potrzebne m.in. w  rozmowach z Wojewodą Łódzkim. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska powiedziała, że nie może przeprowadzić
formalnego głosowania na dzisiejszej sesji bo punktu dotyczącego budowy nowego pawilonu
i pomocy ze strony naszego miasta w tym przedsięwzięciu nie ma w porządku obrad. 

Radny Sławomir Stefaniak tak nieformalnie zapytał kto jest za taką pomocą.

Burmistrz Piotr Irla zabrał głos w dyskusji.

Powiedział,  że  wcale  nie  oczekiwał,  że  rada  na  dzisiejszej  sesji  podejmie  jakiekolwiek
stanowisko  w  sprawie  pomocy  szpitalowi.  Prowadzę  rozmowy  z  radnymi  i  już  na  tej
podstawie  mogę  stwierdzić  pozytywną  ocenę  i  chęć  pomocy i  wparcia.  Wola  rady w tej
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sprawie pewnie będzie się przejawiała na następnej bądź kolejnej sesji. Teraz nie ma potrzeby
przeprowadzania  takiego  głosowania,  chociaż  myślę,  że  taka  zgoda  na  pomoc  szpitalowi
będzie. 
Może nawet nasi rawscy parlamentarzyści nas w tym wesprą.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska podziękowała gościom za udział w sesji. W
tym momencie goście opuścili sesję. 

Ad.4  Uchwalenie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Rawa  Mazowiecka  na  lata  
             2021-2024 i prognozy długu.

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

Wieloletnia  Prognoza  Finansowa  jest  zgodna  z  danymi  zawartymi  w  uchwale
budżetowej  Miasta  Rawa  Mazowiecka  przygotowanym  na  2021  r.  Wieloletnia  Prognoza
Finansowa  została  opracowana  do  2035  roku  tj.  na  cały  okres  spłaty  zobowiązań
wynikających z prognozowanej kwoty długu. W okresie objętym niniejszą prognozą poziom
dochodów  i  wydatków  oszacowano  w  oparciu  o  dane  historyczne  charakterystyczne  dla
poszczególnych źródeł dochodów i grup wydatków zrealizowanych w budżecie Miasta Rawa
Mazowiecka w latach ubiegłych. Przygotowując WPF na 2021 rok i lata następne kierowano
się założeniami makroekonomicznymi opracowanymi przez rząd RP na potrzeby wieloletnich
prognoz finansowych  jednostek  samorządu  terytorialnego  w zakresie  m.in.  wzrostu  PKB,
średniorocznego  wzrostu  cen  towarów i  usług,  wysokości  przeciętnego  wynagrodzenia  w
gospodarce narodowej.
Prognoza zakłada dochody ogółem w 2021 roku w kwocie 108 048 600 zł, w tym dochody
bieżące w wysokości 95 740 800 zł i dochody majątkowe w kwocie 12 307 800 zł. Planowane
wydatki budżetu w 2021 roku to kwota 122 532 900 zł, z tego wydatki bieżące 93 390 900 zł i
wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 29 142 000 zł. W uchwale budżetowej na
2021  rok  prognozuje  się  deficyt  w  wysokości  14  484  300  zł,  który  planuje  się  pokryć
przychodami  z  emisji  papierów  wartościowych  (obligacji  komunalnych),  przychodami  z
kredytów  bankowych  i  pożyczek  oraz  nie  wydatkowanych  w  2020  roku  środków
pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Planuje się przychody
budżetu miasta w wysokości 17 284 300 zł, na które składają się planowane do zaciągnięcia
kredyty,  pożyczki,  przychody  z  emisji  papierów  wartościowych  oraz  środki  z  RFRIL.
Przychody w wysokości2 800 000 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek.
Budżet Miasta na 2021 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2021 rok i lata następne
zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W 2021 roku i
latach  następnych  została  zachowana  równowaga  budżetu  oraz  spełniony  został  wymóg
określony w art.242 ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące budżetu nie mogą
przekraczać  kwoty  dochodów  bieżących  planowanych  w  danym  roku  budżetowym.  W
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budżecie  na  2021  rok  prognozuje  się  nadwyżkę  dochodów  bieżących  nad  wydatkami
bieżącymi w wysokości 2 349 900 zł.
W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po roku 2021 przyjęto,
w porównaniu z rokiem poprzednim, dynamikę dochodów bieżących budżetu na poziomie od
104 do 102 % w stosunku do roku poprzedniego. Przyjęto wzrost prognozowanych dochodów
z  udziałów  Miasta  Rawa  Mazowiecka  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych PIT, uwzględniając średnioroczną 3 % dynamikę wzrostu wynagrodzeń dla osób
fizycznych.  Przyjęto  również  niewielki  wzrost  dochodów z  udziałów  w podatku  CIT,  w
związku  z  prognozowanym  rocznym  wzrostem  PKB  na  poziomie  min  3  %.  Założono
niewielki  wzrost  planowanych  dochodów  z  subwencji  oświatowej  z  budżetu  państwa  na
podstawie  informacji  demograficznej  dostępnej  w  Wydziale  Spraw  Obywatelskich.
Prognozuje  się  również  niewielki  wzrost  dochodów  z  tytułu  dotacji  celowych  z  budżetu
państwa.  W  prognozie  zapisano  również  niewielki  wzrost  dochodów  bieżących  z  tytułu
podatków i opłat lokalnych, średnio na poziomie 102 % w porównaniu rok do roku, biorąc
pod  uwagę  niewielki  wzrost  wysokości  stawek  podatkowych  oraz  przyrost  powierzchni
użytkowych z tytułu rozwoju i  rozbudowy firm na terenie  naszego miasta.  Prognozowane
dochody  majątkowe  od  roku  2022  są  to  dochody planowane  do  uzyskania  ze  sprzedaży
składników majątkowych i są na poziomie 700 000 zł rocznie.
W  latach  2021  wprowadza  się  do  prognozy  dochody  majątkowe  na  dofinansowanie
realizowanych  inwestycji  głównie  z  tytułu  środków  z  budżetu  Unii  Europejskiej
(Rewitalizacja  Miasta  Rawa  Mazowiecka),  termomodernizacja  hali  sportowej  TATAR,
budowa  nowych  nawierzchni  dróg,  dokończenie  budowy  ścieżki  rowerowej  ,  zgodnie  z
podpisanymi umowami.
W  przygotowanej  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  od  2021  roku  i  latach  następnych
wydatki bieżące zaplanowano w kwotach o 1,5 do 2 milionów złotych wyższe, w stosunku do
roku  poprzedniego.  Utrzymanie  planowanych  wydatków  bieżących  na  poziomie  jak
prognozowana kwota na rok 2021 i lata następne jest niezbędne, w celu wypracowania jak
najwyższej  kwoty  nadwyżki  operacyjnej  (dodatniej  różnicy  dochodów  bieżących  nad
wydatkami bieżącymi). Konieczność utrzymania wzmocnionej kontroli dynamiki wydatków
bieżących w stosunku do dynamiki  dochodów bieżących jest  konieczna z uwagi na nowe
uregulowania  „ostrożnościowe”  wynikające  z  noweli  art.  242  i  243  ustawy  o  finansach
publicznych.  Wzrost  wydatków  bieżących  dotyczy  głównie  utrzymania  dynamiki  w
wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne, głównie w dziale oświata i edukacja.
Ograniczenia  w  dynamice  wydatków  bieżących  w  2021  roku  i  w  latach  następnych  są
również  konieczne  z  uwagi  na  trudną  sytuację  gospodarczą  i  społeczną  spowodowaną
pandemią COVID – 19, która powoduje ogromne ograniczenia i trudności dla podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą.
W zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku
z  poręczeniem przez  Miasto  spółce  miejskiej  Rawskie  TBS –  kredytu  inwestycyjnego  w
Banku Gospodarstwa Krajowego. Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obejmuje wydatki
roczne:
w latach 2021-2025 to kwoty od 98 000 zł do 99 210 zł , a od 2026 do 2033 stanowić będą
obciążenie ponad 100 000 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038 z kwotą 73 237,44 zł.
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Prognozowane  kwoty  wydatków  na  realizację  inwestycji  miejskich  (tylko  środki  własne
budżetu) po 2021 roku kształtują się w wartościach: w 2022 roku jest to kwota 5 milionów, w
latach  2023 – 2024 to 4 miliony złotych,  w roku 2025 to 4,6 miliona,  w 2026 roku 5,9
miliona, w 2027 roku wynosi 7 milionów. Od roku 2028 wzrasta osiągając poziom kilkunastu
milionów złotych.
W roku 2021 prognozuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z emisji
samorządowych  papierów  wartościowych,  kredytów  i  pożyczek  oraz  środków  z  innych
źródeł.
Od 2022 roku zakłada się dodatni wynik budżetu miasta, z niewielką nadwyżką budżetową.
Nadwyżka  budżetowa corocznie  przeznaczona  jest  na  pokrycie  rozchodów budżetu  tj.  na
spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz konieczności
wykupu papierów wartościowych.
W zakresie prognozowanych przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2021 roku
planuje się w przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji  obligacji
komunalnych i przychodów z innych źródeł w kwocie łącznej 14 255 851 zł. Również w 2022
roku prognozuje się w planie przychodów pozyskać kwotę 1 776 000 zł z tytułu kredytów,
pożyczek,  emisji  papierów  wartościowych.  Od  2023  roku  w  prognozie  nie  występują
przychody jw.
Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu na koniec 2021 roku to
wartość 53 762 201,85 zł.  Dynamiczny spadek prognozowanej  kwoty długu następuje po
2024 roku, a na koniec 2034 roku osiąga wartość zero.
Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych
przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane
kwoty  spłat  odsetek  obowiązujące  w  aktualnych  umowach  kredytowych  i  pożyczkach,
umowach  w  zakresie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  zabezpieczono  środki  na  spłatę
odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.
Założono prognozowaną wysokość stawki WIBOR od 2 % w 2021, następnie wzrost od 3,5%
do stawki 4 %. Przyjęto dla nowych kredytów i wykupu papierów wartościowych średnią
wysokość marży na poziomie 2 pp.
Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych
na  obsługę  odsetek.  Wysokość  planowanych  wydatków  na  spłatę  odsetek  od  kredytów
pożyczek i emisji obligacji w 2021 roku to kwota 1 200 000 zł, w latach 2022-2025 to kwota
1 600 000 zł, w roku 2026 to 1 400 000 zł, latach 2027- 2028 kwota 1 200 000 zł, od 2029
roku 980 000 zł i w następnych latach ulega znacznemu zmniejszeniu.
W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasto Rawa Mazowiecka zachowuje warunek
spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty kwoty długu określonego w znowelizowanych
zapisach art.242 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
W zakresie przedsięwzięć ujętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie
przechodzące do realizacji z roku poprzedniego:
1. W dziale 926 wprowadzono zadanie planowane do realizacji w latach 2021- 2022
„Poprawa efektywności energetycznej budynku hali sportowej przy ul.Tatar”.
Miasto uzyskało dofinansowanie do kosztów realizacji tej inwestycji z RPO Województwa
Łódzkiego w kwocie 1 399 538,68 zł. Inwestycja planowana do realizacji
z limitem wydatków w 2021 roku – kwota 1 324 000 zł i limit w 2022 roku
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w wysokości 900 000 zł.
2. W wydatkach bieżących pozostaje projekt „Rawa się zieleni” , na który planuje się
pozyskać  dofinansowanie  z  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  w
Łodzi.
Zaplanowany limit wydatków w latach 2021-2022 stanowią jedynie środki własne budżetu
miasta łącznie 400 000 zł.

Radny  Leszek  Jarosiński zapytał  czy  prognoza  i  dług  na  2021  r.  to  53  mln  zł?  Bo
usłyszeliśmy od Pani Skarbnik, że 52 mln zł.

Pani Skarbnik, powiedziała, że 53 mln zł 

Radny  Leszek  Jarosiński dodał,  że  poprzedni  burmistrz  jak  obejmował  stanowisko  to
zadłużenie miasta było na poziomie 31 mln zł a teraz jest większe. Natomiast jak kończył
kadencje to zadłużenie spadło do poziomu 28 mln zł. 
W 2019 r. dług też wzrósł i cały czas rośnie bo w prognozie na 2021 rok jest on już na
poziomie 53 mln zł. Czy to jest spowodowane i jakie są prognozy na następne lata?

Burmistrz Piotr Irla udzielił  odpowiedzi.
W  takiej  sytuacji  trzeba  porównywać  rzeczywiste  zadłużenie  z  planowanym.  Ponieważ
zawsze  w  budżecie  zakładamy  pewny  poziom  zadłużenia.  Porównując  się  z  moim
poprzednikiem trzeba spojrzeć na planowane zadłużenie a nie na to na koniec kadencji. 
Poziom zadłużenia wynika z realizowanych inwestycji: w 2017 r. – inwestycje 14,5 mln zł,
2018- 21 mln zł, 2019- 26, 6 mln zł, 2021 r.- 29,1 mln zł. Nasze miasto w pełni odpowiada na
apel rządku, żeby inwestować i pobudzać gospodarkę w okresie pandemii.

Pani Skarbnik dodała, że zarządzamy emisję obligacji komunalnych tylko na inwestycje a
nie  na  wydatki  bieżące.  Najważniejsze  jest,  żeby  obsłużyć  ten  dług.  Jeżeli  chcemy
wykonywać duże inwestycje to musimy zaciągać długi i kredyty.

Radny Jarosiński zwrócił uwagę, żeby w naszym mieście wybudować bezpieczne drogi to
potrzeba jeszcze dużych nakładów, m.in. żeby wyprowadzić ruch ciężarowy. 
Dodał, że w poprzednich latach także były realizowane duże inwestycje , np. basen, żłobek,
przebudowa  gospodarki  wodno-  ściekowej,  a  mimo  to  miasto  nie  było  tak  zadłużone.
Poprzedni burmistrz  starał  się jeździć  do marszałka i  walczyć  o pieniądze i  udało mu się
uzyskać 15 mln zł na inwestycje. Dzisiaj droga jest otwarta ale dofinansowania są na niższym
poziomie ( do 60 %) ale i tak trzeba się o nie starać i walczyć. Nie możemy zadłużać miasta
do takiego poziomu bo przyszłe rady nic już nie zrobią. 

Pani Skarbnik odniosła się do wypowiedzi radnego Leszka Jarosińskiego.
Nawet to zadłużenie na poziomie 53 mln zł to jest niecałe 50 % rocznych dochodów budżetu
miasta więc nie jest ono olbrzymie. Niektóre samorządy mają dług na poziomie 70 lub 80 %
dochodów.  Poza  tym  wszystkie  wykonane  inwestycje  podwajają  majątek  miasta,
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najważniejsze żeby być w stanie obsłużyć ten dług. Część inwestycji została przejęta, trzeba
je realizować, bo jest ciągłość władzy.  

Radny  Sławomir  Stefaniak powiedział,  że  takiego  długo  zdecydowanie  nie  trzeba  się
obawiać.  Jedni  realizują  inwestycje  tylko  ze środków własnych  i  nie  zadłużają  się  a inni
zaciągają  kredyty,  żeby  realizować  większe  inwestycje.  Już  chyba  lepiej  zrobić  więcej  i
powoli  spłacać  ten  dług.  Wskaźnik  zadłużenia  na poziomie  49 % rocznych  dochodów to
naprawdę nie jest dużo. A jeszcze nigdy w budżecie naszego miasta nie było zapisanych tyle
środków na inwestycje.

Pan Burmistrz Piotr Irla włączył się do dyskusji. 
Powiedział, że oczywiście jest jeszcze w mieście wiele rzeczy do zrobienia, część inwestycji
realizujemy. W takiej sytuacji zawsze trzeba zdecydować czy zaciągnąć kredyt i zrobić coś
dużego czy przez kilkanaście lata na to dokładać, to tak jak w budżetach domowych. 
Obecnie realizujemy tylko te inwestycje na które otrzymujemy dofinansowanie, np. ścieżka
rowerowa ( tu pierwotnie zapisaliśmy wszystko z budżetu). Krytykowany jestem na to, że nie
wykonaliśmy oświetlenia zalewu i przesunęliśmy tą inwestycje na 2021 rok ale na to zadanie
po prostu nie  otrzymaliśmy dofinansowania.  Jest  to  racjonalne gospodarowanie  budżetem
naszego miasta. Poza tym obecnie spłacamy jeszcze stare kredyty.

W poprzednich  latach,  kiedy realizowane  były  duże  inwestycję,  np.  basen  czy  żłobek  to
zadłużenie  miasta  tez  rosło.  Środki  na  rewitalizację  otrzymaliśmy  jeszcze  w  poprzedniej
kadencji ale też dzięki pomocy radnych i parlamentarzystów. Teraz natomiast takiej pomocy
nie dostrzegam.

Radny Leszek Jarosiński odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza Piotra Irli.
Za czasów poprzedniego burmistrza też było dużo inwestycji m.in. przebudowa gospodarki
wodno- ściekowej, była to duża inwestycja na ul. Browarnej, Piwnej. Zrealizowana została
także ul. Biała , Tuwima ,Żmichowskiej i Konopnickiej w całości. Były także remonty szkół,
na to wszystko pozyskiwane były także środki zewnętrzne i mimo to zadłużenie spadło aż o 
3 mln zł. Tak więc nie można powiedzieć że była taka pustka w inwestycjach.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zwróciła uwagę, że punkt dotyczy WPF,
inne sprawy zostaną poruszone w sprawach różnych.

Burmistrz Piotr Irla dodał, że powinniśmy odnosić się merytorycznie do punktu a dyskusja
ta doprowadziła nas do porównania poprzedniej i obecnej kadencji.
Jest  ciągłość  władzy,  każdy  następny  burmistrz  realizuje  już  rozpoczęte  zadania.  Dodam
tylko,  że  wiele  inwestycji  zostało  zrealizowanych  także  tam,  gdzie  mają  swoje  okręgi
opozycyjni radni, np. ul. Lenartowicza- radny Stanisław Kabziński, ul. Sobieskiego- radny
Tomasz Sobiecki, ul. Jeżowska- radny Paweł Majchrzyk.

Radny Stanisław Kabziński powiedział,  że  jeśli  już coś  w mieście  robimy to róbmy to
dobrze, żeby już do tego nie wracać. 
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Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak – przewodniczący komisji.

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021-2024 i prognozy długu.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska przeczytała  Uchwałę  Nr  III/322/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2020 r. w
sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rawa
Mazowiecka  oraz  o  możliwości  sfinansowania  deficytu  budżetowego  w  2021  roku.
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie
wieloletniej prognozy finansowej, łącznie z autopoprawkami. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie autopoprawkę do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na lata 2021-2024 i prognozy 
długu. 
Autopoprawka została w głosowaniu przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za 
– 10, przeciw – 4, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  
2021-2024 i prognozy długu.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała  w  głosowaniu  imiennym  została  przyjęta  większością  głosów.  Głosowało  14
radnych,
za – 10, przeciw – 4, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

W tym miejscu Przewodnicząca rady Miasta Grażyna Dębska zarządziła 20 min przerwy. 

Ad. 5 Uchwalenie budżetu na 2021 rok

Na  początku  Pan  Burmistrz  Piotr  Irla przedstawił  krótką  charakterystykę  inwestycji
zaplanowanych na 2021 rok na kwotę 29 mln zł.

 Drogi:
 Wykonanie oświetlenia ul. K. Wielkiego – 40 tyś. zł ( odcinek przyległy do
placu kościelnego)
 Dokumentacja  techniczna  dot.  poprawy dostępności  do strefy przemysłowej
Mszczonowska
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 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Sobieskiego ( II etap)
– przebudowa drogi, budowa kanalizacji deszczowej
 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Łowickiej do ul. Sobieskiego z baza
edukacyjną , dydaktyczną, nasadzeniami i otoczeniem( ścieżka została już wykonana,
reszta będzie zrobiona w tym roku)
 Opracowanie dokumentacji  technicznej  budowy kanału technologicznego ul.
Fredry  
(obowiązujące  przepisy  wymuszają  budowę  kanałów  na  różne  media  ,  trzeba
uzupełnić starą dokumentację)

 Gospodarka mieszkaniowa:
 Zakup gruntów pod zasoby komunalne- 200 tys. zł. 
 Opracowanie  dokumentacji  technicznej  remontu  budynku  przy  ul.
Przechodniej 2
 Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Pl. Piłsudskiego
7

Są to mieszkania socjalne, które w całości należą do miasta, budynki te pilnie wymagają
remontu,  znajdują się  w strefie  rewitalizacji  .  Pewne działania  już zostały poczynione
m.in.  jest  węzeł  ciepłowniczy  przy  Pl.  Piłsudskiego  7.  Pewnie  trzeba  będzie  jeszcze
wymienić kanalizację sanitarną. 
Przy ul. Przechodniej 2 jest też wykonane przyłącze gazowe. Będziemy szukać środków
zewnętrznych na remont, nawet do 80 %.

 Administracja publiczna
 Remont sali ślubów
 Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Pl. Piłsudskiego
4 ( jest to kontynuacja działań poprzednika)
 Bezpieczeństwo publiczne
 Modernizacja przejść dla pieszych- 50 tys. zł

 Oświata i wychowanie
 Rewitalizacja boiska sportowego przy Sp. nr 4 – 450 tys. zł
 Opracowanie  dokumentacji  budowy  klimatyzacji  w  Przedszkolu  nr  1
( rozwiązanie wentylacyjne nie spełniło swojej roli ) – 10 tys. zł na dokumentację
 Realizacja zadań w budżecie obywatelskim – 200 tys. zł 
 Budowa  linii  oświetleniowej  wokół  zbiornika  Dolna  (  było  to  zapisane  w
budżecie  na  
2020 r.). Zadanie to zostało przesunięte bo nie było na nie dofinansowania . Teraz już
dostaliśmy  środki  na  to  zadanie  w  kwocie  3  mln  zł  z  tarczy  covidowej  i  z  tych
środków to wykonamy. 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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 Opracowanie  dokumentacji  technicznej  budowy  kotłowni  w  Bibliotece
Miejskiej  
( obecnie obowiązujące przepisy nie zezwalają na umiejscowienie kotłowni gazowej
w piwnicy). W ubiegłym roku wykonaliśmy wszystkie ekspertyzy, uzyskaliśmy zgodę
na odstępstwo od tych przepisów.

 Rewitalizacja miasta- ponad 24 mln zł

Ta kwota zostanie rozłożona także na 2022 rok . W związku z tym część środków się
uwolni. W pamięci do realizacji pozostaje przebudowa ul. Urbańskiego, Gąsiorowskiego i
Braci Świderskich. Będziemy składać wnioski o dofinansowanie, jeśli je uzyskamy to w
ciągu roku wprowadzimy zmiany do budżetu Jest też przygotowana dokumentacja sali
gimnastycznej przy Sp 2 , tutaj też szukamy źródeł dofinansowania. Kolejną pozycja jest
wsparcie budowy nowego bloku operacyjnego w naszym szpitalu. W tym roku byłaby to
kwota ok. 170 tys. zł, w kolejnym będzie to większa kwota. 

 Poprawa  efektywności  -Hala  przy  ul.  Tatr  –  środki  otrzymaliśmy  z  UE z
Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego Wyłoniony został wykonawca
projektu, na wiosnę będzie pozwolenie na budowę. Będziemy też składać wnioski do
gmin PGR o wparcie, tak żeby zmniejszyć udział własny.
 Przygotowanie  dokumentacji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
projektowanego połączenia zbiornika Dolna i Tatar.
 Budowa oświetlenia boiska stadionu przy ul. Zamkowej

Radny Leszek Jarosiński zabrał głos w sprawie planowanych inwestycji.

Powiedział, że jako klub radnych PiS nie są przeciwni planowanym inwestycjom, tylko widzą
to trochę inaczej. Co roku składamy propozycje do budżetu miasta. Np. jeżeli chodzi o ruch
drogowy  w  mieście,  żeby  np.  ruch  ciężarowy  został  wyprowadzony  od  ul.  Białej  do  
ul. Batorego. Była to propozycja, która nie znalazła się w budżecie, ograniczyłoby to hałas i
poprawiło jakość powietrza. 
Kolejną naszą propozycją  była  budowa pasa wyłączeniowego na ul.  Targowej,  to  też  nie
zostało uwzględnione. Wnioskowaliśmy też o przebudowę skrzyżowania ul. Targowej z ul.
Reymonta.
Tak jak Pan Burmistrz wspomniał jest planowany do realizacji remont ul. Braci Świderskich i
Gąsiorowskiego,  pierwszy  etap  został  wykonany  ale  trzeba  to  dokończyć  bo  pozostaje
niesmak wśród mieszkańców. 
Naszą kolejną propozycją była ul. Fredy, to my zgłosiliśmy tą budowę. Tutaj jest propozycja
budowy kanału technologicznego.  Ja konsultując tą sprawę z ekspertami w tej  dziedzinie,
uzyskałem informacje,  że  jeśli  dokumentacja  była  przygotowana  w 2018 r.  to  taki  kanał
techniczny nie musi występować bo przepis wszedł w 2019 r. W tej ulicy wszystkie media są
nowe,  ewentualnie  tylko  można wybudować kanał  burzowy,  czyli  według mnie ten kanał
technologiczny nie jest potrzebny i szkoda na to pieniędzy. 
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Co roku nasz klub z pokorą prosi o wycofanie tego ruchu ciężarowego. Trzeba też znaleźć
pieniądze na poprawę jakości powietrza w mieście. My oczywiście jesteśmy za rewitalizacją,
będziemy wspierać w pozyskiwaniu środków.  

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi.
Oczywiście projekt do budżetu był złożony, ale połowa  z tych propozycji nie może być ujęta
w budżecie bo nie leży w naszej kompetencji np. przebudowa drogi na Opoczno. 
Obecnie jest realizowany projekt od ul. Białej do ul. Aleksandrówka, jest planowana budowa
połączenia drogi nr 725 z drogą nr 707 na Nowe Miasto. 
W tamtym roku radni przyjęli  w budżecie koncepcję takiej  przebudowy a teraz proponują
inną koncepcje, która jest nierealna bo za mało jest miejsca na tyłach Food- Service. 
Budowa takiego łącznika będzie droga, musi być podzielona na dwa etapy. Są uzgodnienia z
kolejką wąskotorową , z wójtem i marszałkiem w sprawie budowy takiego łącznika i żeby to
zarząd województwa się tym zajął. Taka budowa może być oddalona w czasie ( za 5 lub 10
lat).  Trzeba  w  gminie  zabezpieczyć  grunty  pod  ten  szlak  komunikacyjny.  Tak  więc  nie
zmieniajmy już tej koncepcji. 
Jeżeli chodzi o ul. Targową i budowę pasa wyłączeniowego to jest to problem, zwłaszcza
teraz,  kiedy  prowadzona  jest  rewitalizacja.  Zainicjowałem  już  spotkanie  ze  starostą  i
dyrektorem Kuklińskim w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu.
Skrzyżowanie ul. Targowej z ul. Reymonta też niewątpliwe wymaga przebudowy ale na razie
jest tam natężony ruch w związku z zamknięciem m.in. ul. Mickiewicza i Krakowskiej, wiec
najpierw trzeba skończyć tamte prace. 
Powiat rawski złożył też wniosek o przebudowę ul. Fawornej i ul. Konstytucji 3 Maja. W tym
przypadku miasto dzieli ze starostwem wkład własny w to zadanie po połowie ale tutaj nie
jest przewidziana przebudowa skrzyżowania.
W przypadku ul. Fredry w 2020 r. odmówiono nam pozwolenia na budowę. Decyzja taka
wynikała z tego, że nie przeprowadzono procedury sprawdzenia czy kanał technologiczny jest
tam potrzebny i zaprojektowano tą ulicę bez kanału. Teraz musimy tą dokumentacje poprawić
i sprawdzić czy taki kanał jest tam potrzebny.

W sprawie likwidacji smogu w naszym mieście też już wcześniej zostały poczynione pewne
działania.  W 2017  roku  grupa  radnych  opozycyjnych  wprowadziła  zmiany  do  budżetu  i
zatwierdziła  projekt ograniczania  niskiej  emisji.  Z programu tego ponad 200 gospodarstw
otrzymało dofinansowanie. Program ten obecnie już nie istnieje, później były jeszcze inne,
np. Czyste Powietrze, Stop Smog.
Uważam, że opinia radnego Leszka Jarosińskiego, że nic się w mieście nie robi w sprawie
ograniczenia smogu jest krzywdząca. Dodam tylko, że nadal jest kilku radnych, którzy mimo
takiej możliwości, nie podłączyli się do sieci gazowej. 

Radny Leszek  Jarosiński powiedział,  że  on  tylko  chciał  wiedzieć  dlaczego  w budżecie
miasta nie ma zapisanych środków na pomoc mieszkańcom w ograniczaniu emisji.
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Koncepcja budowy obwodnicy w kierunku na Białą Rawską jest pozytywna bo wyprowadzi
ruch ciężarowy ale jest to koncepcja najlepsza za 10 lat. Natomiast koncepcja klubu PiS jest
bardziej realna, szybsza do realizacji i na pewno tańsza w budowie.

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi.

Budowa łącznika ul. Białej i Mszczonowskiej będzie wykonywana przez miasto i chcemy to
zrobić  jak  najszybciej.  Natomiast  budowa łącznika  drogi  nr  707  z  drogą  nr  725 jest  na
dłuższy czas. 
Jest to kompleksowe rozwiązanie, które nie ograniczy rozwoju na terenie dawnych zakładów
mięsnych.

Rady Stanisław Kabziński zwrócił  uwagę, że przed budową oświetlenia na ul.  Targowej
prosił,  żeby  najpierw  wybudować  ten  pas  wyłączeniowy.  Budowa  łącznika,  o  którym
wspomniała pan Burmistrz to będzie kompletny niewypał. 

Burmistrz  Piotr  Irla odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnego  Stanisława  Kabzińskiego
powiedział, że ciężko ocenić czy ta koncepcja jest dobra, skoro się jej nie zna. Koncepcja ta
była uzgodniona z GDDKiA, z Zarządem Dróg Wojewódzkich, z Zarządem Powiatu i jest
ona dobra. Będzie to pełnowymiarowa droga.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021
rok. 

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska przeczytała  uchwałę  Nr  III/321/2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z nią 28 grudnia 2020 r. w
sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok. 
Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Łodzi  pozytywnie  zaopiniował
przedłożony projekt budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie autopoprawkę do 
budżetu miasta Rawa Mazowiecka. 
Autopoprawka została w głosowaniu przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za
– 10, przeciw – 4, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska przeczytała  treść  projektu  uchwały  w
sprawie budżetu miasta na 2021 rok.

Nie było uwag do treści uchwały.
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Uchwała  w  głosowaniu  imiennym  została  przyjęta  większością  głosów.  Głosowało  14
radnych,
za – 10, przeciw – 4, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska pogratulowała  Panu  Burmistrzowi
przyjęcia budżetu na 2021 rok.

Burmistrz Piotr Irla podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2021 rok i za zaufanie.
Dodał, że budżet ten jest bardzo ambitny. Podziękował też Pani Skarbnik za poświęcony czas
w przygotowanie tego projektu i czasami za powstrzymywanie przed pewnymi zapędami w
budżecie.  Złożył  podziękowanie  także  w kierunku radnych  głosujących  przeciw przyjęciu
takiej formy budżetu. 

Ad. 6 Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny. 

Temat referował Jacek Lisicki- zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami.

Powiedział m.in.:
Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na zbycie w drodze darowizny

na  rzecz  Gminy  Rawa  Mazowiecka,  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Miasta
Rawa  Mazowiecka,  położonej  na  terenie  Gminy  Rawa  Mazowiecka  w  obrębie  Ścieki,
oznaczonej numerem ewidencyjnym 306/2 o pow. 0,0471 ha.

Aktem notarialnym  Rep.  A  Nr  4411/2002  z  dnia  16  października  2002  r.  Gmina
Miasto  Rawa  Mazowiecka  podarowała  Skarbowi  Państwa  –  reprezentowanemu  przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przedmiotową działkę z przeznaczeniem na
cel  publiczny,  pod budowę północnej  obwodnicy centrum miasta  Rawa Mazowiecka – w
ciągu  drogi  krajowej  nr  72.  Z uwagi  na  niezrealizowanie  celu  darowizny  decyzją  nr
GG.I.6844.2.9.2019.ML z dnia 27 stycznia 2020 r.  Starosta  Rawski  orzekł o wygaśnięciu
trwałego zarządu GDDKiA w stosunku do opisanej nieruchomości. Aktem notarialnym Rep.
A Nr  6532/2020  z  dnia  7  września  2020  r.  Burmistrz  Miasta  Rawa  Mazowiecka  złożył
oświadczenie  o odwołaniu darowizny tej  nieruchomości  a  umową przeniesienia  własności
Rep. A Nr 9682/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. nabył jej własność.

Z  uwagi  na  położenie  ww.  działki  na  terenie  Gminy  Rawa  Mazowiecka  i  jej
przeznaczenie w planie miejscowym w znacznej części pod ulicę dojazdową, stosownym jest
jej  przekazanie  na  rzecz  Gminy  Rawa Mazowiecka  w celu  zaplanowania  i  zrealizowanie
inwestycji drogowej Gminy na tym obszarze.

Stosownie do dyspozycji § 6 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi  własność  Gminy  Miasta  Rawa  Mazowiecka  -  zgoda  organu  stanowiącego
Gminy Miasta Rawa Mazowiecka jest wymagana w razie nabycia lub zbycia nieruchomości
w drodze darowizny, niezależnie od jej wartości.
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Nie było pytań.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Tomasz Góraj- przewodniczący komisji.

Komisja  Komunalna  pozytywnie  zaopiniowała  proponowany  projekt  uchwały  w  sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny.

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

Nie było uwag do treści uchwały. 

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

Ad. 7 Przekazanie petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Temat  referowała  Katarzyna  Kitlińska-  przewodnicząca  Komisji  Skarg,  Wniosków i
Petycji.

Przedstawiła opinię komisji w sprawie petycji, która wpłynęła do Rady Miasta.

W  dniu  9  grudnia  2020  r.  wpłynęła  do  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  petycja
Stowarzyszenia Młodzież Wszechpolska w sprawie budowy tablicy pamiątkowej poświęconej
polskiemu działaczowi niepodległościowemu Romanowi Dmowskiemu i umieszczenie jej w
rawskiej przestrzeni publicznej na ścianie budynku Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka obok
tablicy upamiętniającej marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Wszyscy członkowie komisji zapoznali się z pełną treścią petycji.
Przewodnicząca przedstawiła Komisji przepisy prawne dotyczące  kompetencji Rady Miasta.
Zgodnie z zasadą praworządności określoną przepisem art.  7 Konstytucji  Rzeczypospolitej
Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zgodnie z tą
zasadą organom władzy publicznej wolno tylko tyle, na ile pozwalają przepisy prawa, przy
czym organy władzy publicznej nie mogą domniemywać swoich kompetencji. Kompetencje
tych organów muszą jasno i jednoznacznie wynikać z przepisów praw (ustaw).
I tak  art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi, że do
wyłącznej kompetencji organu stanowiącego gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie
herbu  gminy,  nazw  ulic  i  placów  będących  drogami  publicznymi  oraz  nazw  dróg
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także
wznoszenia pomników. Wg orzecznictwa sądów administracyjnych pod pojęciem pomnika
nie należy rozumieć  tablic pamiątkowych. 
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Tak więc Rada Miasta nie jest organem kompetentnym do rozpatrzenia petycji o takiej treści i
zobowiązana  jest  do przekazania  petycji  organowi  uprawnionemu tj  Burmistrzowi  Miasta
Rawa Mazowiecka.

W dniu  9  grudnia  2020  r.  wpłynęła  na  dziennik  podawczy  Urzędu  Miasta  Rawa
Mazowiecka  petycja  Stowarzyszenia  Młodzież  Wszechpolska  w  sprawie  budowy  tablicy
pamiątkowej  poświęconej  polskiemu  działaczowi  niepodległościowemu  Romanowi
Dmowskiemu  i  umieszczenie  jej  w  rawskiej  przestrzeni  publicznej  na  ścianie  budynku
Urzędu  Miasta  Rawa  Mazowiecka  obok  tablicy  upamiętniającej  marszałka  Józefa
Piłsudskiego. Petycja  ta została skierowana na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Rawa
Mazowiecka i jej radnych, a tym samym stosownie do dyspozycji art. 9 ust 2 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach należy bezsprzecznie uznać, iż jej adresatem jest organ stanowiący
Miasta Rawa Mazowiecka 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą petycji i stanowiskiem jej
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia. 

Zgodnie  z  zasadą  praworządności  określoną  przepisem  art.  7  Konstytucji
Rzeczypospolitej  Polskiej  organy  władzy  publicznej  działają  na  podstawie  i  w granicach
prawa. Zgodnie z tą zasadą organom władzy publicznej wolno tylko tyle, na ile pozwalają
przepisy  prawa,  przy  czym  organy  władzy  publicznej  nie  mogą  domniemywać  swoich
kompetencji. Kompetencje tych organów muszą jasno i jednoznacznie wynikać z przepisów
praw (ustaw). Stosownie do dyspozycji przepisu art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r.  o  samorządzie  gminnym (  Dz.  U z  2020 r.   poz  713 z  pózn zm)  do wyłącznej
kompetencji  organu  stanowiącego  gminy  należy  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  herbu
gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych w
rozumieniu  ustawy z  dnia  21  marca  1985 r.  o  drogach publicznych,  a  także  wznoszenia
pomników. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych nie do przyjęcia
jest  taka  wykładnia  tego przepisu ustawy,  żeby pod pojęciem pomnika  rozumieć  również
tablicę  pamiątkowa.  W  tym  stanie  rzeczy  należy  uznać,  iż  ani  przepis  art.  7  ustawy  o
samorządzie gminnym określający zadania własne tej jednostki samorządu terytorialnego, ani
powołany przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 tej ustawy nie upoważniają rad gmin do podejmowania
uchwał w sprawach umieszczenia w miejscach publicznych tablic pamiątkowych( vide np.
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn.. akt OSK 1816/04 z dnia 20
lipca 2005 r., postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Rzeszowie sygn..
akt II SAB/Rz 23/09 z dnia 12 stycznia 2009 r.).Zgodnie z przepisem art.  30 ust 2 pkt 3
przywołanej  wcześniej  uchwały  o  samorządzie  gminnym  do  zadań  wójta  jako  organu
wykonawczego gminy należy w szczególności  gospodarowanie  mieniem komunalnym.  W
myśl  art.  33  pkt  3  tej  ustawy  jest  on  również  kierownikiem  Urzędu  Miasta  Rawa
Mazowiecka.  W tym  stanie  rzeczy  jest  on  niewątpliwie  organem  właściwym  w  sprawie
umieszczenia tablicy stanowiącej przedmiot petycji na elewacji zewnętrznej budynku Miasta
Rawa Mazowiecka. 

Wniesienie  petycji  nakłada  na  adresata  petycji  obowiązek  zbadania  swojej
właściwości.  W  przypadku,  gdy  adresat  petycji  jest  niewłaściwy  do  jej  rozpatrzenia  –
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stosownie do przepisu art. 6 ust 1 ustawy o petycjach przesyła ją niezwłocznie do podmiotu
właściwego  do  jej  rozpatrzenia,  zawiadamiając  o  tym  równocześnie  podmiot  wnoszący
petycję. 

Radny Daniel Łaski zabrał głos.

Powiedział, że nie zgadza się  z opinią komisji i uważa, że czasami potrzebne jest też coś dla
ducha a  nie tylko inwestycje. Poza tym budowa takiej tablicy to nie jest duży koszt. Zwrócił
się do Pana Burmistrza z prośbą o zastanowienie się nad tą budową. 

Radny Leszek Jarosiński dodał, że ważna jest pamięć o osobach, które ryzykowały życiem
dla niepodległości naszego państwa. Dobrze, że władza interesuje się historią naszego kraju,
Roman Dmowski był jednym z twórców naszej niepodległości i warto by było uczcić jego
pamięć. 

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi.

Na  ten  moment  trudno  mi  powiedzieć,  jaką  decyzję  podejmę.  W historii  Polski  Roman
Dmowski zaliczany jest do jednego z ojców niepodległości. Petycja dotyczyła umieszczenia
tablicy tego działacza na budynku ratusza a ja nie widzę tam miejsca. Nie chciałbym wieszać
takiej tablicy na ścianie bocznej. Po drugie, oczywiście szanuję inicjatywę młodzieży w takiej
sprawie, ale wniosek został podpisany przez pełnomocnika, który jest osoba niepełnoletnią.
Tę sprawę będę analizował  z prawnikiem. Uważam, że każda zasłużona dla rządu, miasta
osoba zasługuje wg większości na upamiętnienie, to taka grupa osób powinna zorganizować
zbiórkę  społeczną  na  budowę  takiej  tablicy  Innym  dobrym  rozwiązaniem,  oczywiście
zmieniając  miejsce  umieszczenia  tej  tablicy  jest  zapisanie  jej  i  sfinansowanie  z  budżetu
obywatelskiego. 
Wczoraj  wpłynęło  na  moje  ręce  pismo  w  sprawie  sprzeciwu  przeciwko  budowie  takiej
tablicy. Tak więc decyzja o budowie tej tablicy musi zostać poprzedzona głęboką refleksją.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska przeczytała  treść  projektu  uchwały  w
sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

Nie było uwag do treści uchwały.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za-13,
przeciw- 1, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad. 8 Nieuwzględnienie petycji Pana M.P.
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Temat  referowała  Katarzyna  Kitlinska-  przewodnicząca  Komisji  Skarg,  Wniosków i
Petycji.

Przedstawiła opinię komisji w sprawie petycji. 

W dniu 10 grudnia 2020 r. wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka petycja pana M.P. 
w sprawie przyjęcia przez organ stanowiący miasta uchwały o treści określonej tą petycją.
W petycji podmiot ją wnoszący, powołując się na konstytucyjne zasady: równości obywateli
wobec prawa, równego traktowania przez władze publiczne, zakazu dyskryminacji w życiu
politycznym,  społecznym  lub  gospodarczym  z  jakiejkolwiek  przyczyny-  zgłosił  żądanie
zajęcia  przez  Radę  Miasta  Rawa  Mazowiecka  stanowiska,  w  drodze  uchwały,  odnośnie
planowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej masowych szczepień przeciwko Covid-
19, a w szczególności w zakresie prowadzonych negocjacji z producentem tych szczepionek i
uzyskania  od  tych  producentów  pisemnych  gwarancji,  że  w  przypadku  wystąpienia
jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe z
nimi związane.
Przewodnicząca przytoczyła odpowiednie przepisy tj.  art.  6 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym, który mówi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie
sprawy  publiczne  o  znaczeniu  lokalnym,  niezastrzeżone  ustawami  na  rzecz  innych
podmiotów.
Organy  stanowiące  gmin  podejmują  swoje  rozstrzygnięcia  w  formie  uchwał,  przy  czym
rozstrzygnięcia te muszą mieć podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Nie budzącym
wątpliwości – zdaniem członków komisji  – jest fakt, iż przedmiot żądania petycji nie mieści
się w kompetencjach Rady Miasta. Należy on bowiem niewątpliwe do zadań i kompetencji
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, skoro żądanie petycji nie leży w kompetencji
Rady Miasta Rawa Mazowiecka nie może być ono przedmiotem jej działania. Tym samym
podjęcie  przez  organ  stanowiący  Miasta  Rawa  Mazowiecka  uchwały  o  treści  zgodnej  z
żądaniem  petycji  wykraczałyby  poza  zakres  zadań  gminy,  a  zatem  byłoby  niezgodne  z
obowiązującym  prawem.  W tym  stanie  formalno-  prawnym  sprawy,  z  uwagi  na  fakt,  iż
przedmiot  petycji  nie  należy  do  kompetencji  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka-  brak  jest
jakichkolwiek podstaw do jej uwzględnienia.
W związku  z   powyższym  Komisja  ds.  skarg  wniosków  i  petycji  jednogłośnie  uznała,  
że petycja ta nie zasługują na uwzględnienie. 

Nie było pytań..

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  przeczytała  treść  projektu  uchwały  w
sprawie nieuwzględnienia petycji Pana M.P.
Nie było uwag do treści uchwały.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało – 14 radnych, za
-14, przeciw- 0, wstrzymujących- 0. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
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Ad. 9 Nieuwzględnienie petycji Pana P.S.

Temat  referowała  Katarzyna  Kitlińska-  przewodnicząca  Komisji  Skarg,  Wniosków i
Petycji.

Przedstawiła opinię komisji w sprawie petycji. 

W dniu 15 grudnia 2020 r. wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka petycja pana P.S. w
sprawie  przyjęcia  przez  organ  stanowiący  miasta  uchwały  o  treści  określonej  tą  petycją.
W petycji podmiot ją wnoszący, powołując się na konstytucyjne zasady: równości obywateli
wobec prawa, równego traktowania przez władze publiczne, zakazu dyskryminacji w życiu
politycznym,  społecznym  lub  gospodarczym  z  jakiejkolwiek  przyczyny-  zgłosił  żądanie
zajęcia  przez  Radę  Miasta  Rawa  Mazowiecka  stanowiska,  w  drodze  uchwały,  odnośnie
planowanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej masowych szczepień przeciwko Covid-
19, a w szczególności w zakresie prowadzonych negocjacji z producentem tych szczepionek i
uzyskania  od  tych  producentów  pisemnych  gwarancji,  że  w  przypadku  wystąpienia
jakichkolwiek powikłań są oni gotowi przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe z
nimi związane.
Przewodnicząca przytoczyła odpowiednie przepisy tj.  art.  6 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym( Dz U z 2020 r. poz 713 z późn. zm), który mówi, że do
zakresu  działania  gminy  należą  wszystkie  sprawy  publiczne  o  znaczeniu  lokalnym,
niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
Organy  stanowiące  gmin  podejmują  swoje  rozstrzygnięcia  w  formie  uchwał,  przy  czym
rozstrzygnięcia te muszą mieć podstawy w obowiązujących przepisach prawa. Nie budzącym
wątpliwości – zdaniem Członków Komisji  – jest fakt, iż przedmiot żądania petycji nie mieści
się w kompetencjach Rady Miasta. Należy on bowiem niewątpliwe do zadań i kompetencji
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego też, skoro żądanie petycji nie leży w kompetencji
Rady Miasta Rawa Mazowiecka nie może być ono przedmiotem jej działania. Tym samym
podjęcie  przez  organ  stanowiący  Miasta  Rawa  Mazowiecka  uchwały  o  treści  zgodnej  z
żądaniem  petycji  wykraczałyby  poza  zakres  zadań  gminy,  a  zatem  byłoby  niezgodne  z
obowiązującym  prawem.  W tym  stanie  formalno-  prawnym  sprawy,  z  uwagi  na  fakt,  iż
przedmiot  petycji  nie  należy  do  kompetencji  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka-  brak  jest
jakichkolwiek podstaw do jej uwzględnienia.
W związku z  powyższym Komisja  ds.  skarg wniosków i petycji  jednogłośnie uznała,  że
petycja ta nie zasługują na uwzględnienie. 
Nie było pytań. 

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  przeczytała  treść  projektu  uchwały  w
sprawie nieuwzględnienia petycji Pana P.S. 
Nie było uwag do treści uchwały.

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

Ad. 10 Nieuwzględnienie wniosku Pana T.W.

Temat  referowała  radna  Katarzyna  Kitlińska-  przewodnicząca  Komisji  Skarg,
Wniosków i Petycji. 

Przedstawiła opinię komisji w sprawie przedmiotowego wniosku.

W dniu 14.12.2020 wpłynął do Rady Miasta wpłynął  wniosek w sprawie zmiany systemu
głosowania  w budżecie  obywatelskim miasta  Rawa Mazowiecka,  w tym również  poprzez
stworzenie  jednej  uniwersalnej  karty  do  głosowania.  Wniosek  jaki  wpłynął,  to  kolejny
wniosek  dotyczący  budżetu  obywatelskiego,  kolejny  pomysł  wnioskodawcy  jak  należy
zmienić  regulamin  budżetu  obywatelskiego.  Członkowie  Komisji  już  pochylali  się  nad
tematem zmiany budżetu obywatelskiego kilkakrotnie i podkreślali, że należy zmienić zapisy
budżetu w niektórych kwestiach i  odbędzie się to  na wniosek radnych,  poprzez przyjęcie
Uchwały w tej sprawie. 
Na  obecną  chwilę  obowiązuje  Uchwała  nr  IX/76/19  z  dnia  1  sierpnia  2019  w  sprawie
określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  projekt  Budżetu  Obywatelskiego  w Mieście
Rawa  Mazowiecka.  Uchwała  ta  pozwoliła  na  skuteczne  i  sprawne  wdrożenie  inicjatyw
obywatelskich w ramach tego budżetu w minionych latach. 
W związku z  powyższym Komisja  ds.  skarg wniosków i petycji  jednogłośnie uznała,  że
wniosek  nie  zasługuje  na  uwzględnienie  i  przedstawi  Radzie  Miasta  opinię  w  sprawie
wniosku  w  brzmieniu  stanowiącym  projekt  uchwały  Rady  Miasta  w  tej  sprawie  wraz  z
uzasadnieniem. 

Nie było pytań.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska  przeczytała  treść  projektu  uchwały  w
sprawie nieuwzględnienia wniosku Pana T.W.

Nie było uwag do treści uchwały.

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

Ad. 11  Zmiana uchwały w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych
dla radnych.

Temat referował Burmistrz Miasta- Piotr Irla
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Powiedział m.in.:
Wysokość  diet  radnych  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  regulowała  dotychczas

uchwała Nr II/11/2002 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
ustalenia  diet  i  zwrotu  kosztów podróży służbowych  dla  radnych,  zmieniona  uchwałą  Nr
XLV/353/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Zgodnie z powyższym,  Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka w formie
zryczałtowanej  otrzymywał  miesięcznie  dietę  w  wysokości  65%  półtorakrotności  kwoty
bazowej  określonej  w  ustawie  budżetowej  dla  osób  zajmujących  kierownicze  stanowiska
państwowe na  podstawie  przepisów odrębnych.  Zastępca  Przewodniczącego  Rady Miasta
Rawa Mazowiecka z kolei 35% kwoty jaka przysługiwała przewodniczącemu.

Radni  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  (z  wyłączeniem  Przewodniczącego  Rady
Miasta i zastępcy Przewodniczącego i przewodniczących komisji rady) otrzymywali dietę w
wysokości  6%  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw
ustalonego za IV kwartał roku poprzedzającego wypłatę.

Radni  pełniący  funkcję  Przewodniczących  komisji  rady  otrzymywali  dietę  w
wysokości  6%  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  sektorze  przedsiębiorstw
ustalonego za IV kwartał roku poprzedzającego wypłatę – za każdy udział w sesji, oraz za
każdy udział w posiedzeniu komisji w wysokości 120% wysokości diety przysługującej za
udział w sesji.

Na przestrzeni 11 lat obowiązywania uchwały regulującej wysokość diet radnych powstała
duża dysproporcja w ich wysokości. Z analizy wysokości diet radnych, przewodniczącego i
jego  zastępcy  wynika,  że  dieta  przewodniczącego  i  zastępcy  przewodniczącego  uległa
obniżeniu o 3%, zaś diety radnych w tym okresie wzrosły o 55%.  Powodem takiej sytuacji
jest różnica w wysokości podstaw służących do wyliczenia wysokości diety -  kwota bazowa.
W  przypadku  radnych  jest  to  przeciętne  miesięczne  wynagrodzenie  w  sektorze
przedsiębiorstw,  które  dynamicznie  wzrasta,  a  w przypadku  przewodniczącego  i  zastępcy
przewodniczącego  jest  to  kwota  określona  w  ustawie  budżetowej  dla  osób  zajmujących
kierownicze  stanowiska  państwowe,  która  zmienia  się  w  niewielkim  stopniu.  Przy  czym
górna wysokość  diety radnego w okresie  miesiąca  określona  jest  w rozporządzeniu  Rady
Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących
radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710).

Proponowany projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diet i zwrotu
kosztów podróży służbowych  dla  radnych  ma  na  celu  zniwelowanie  powstałych  w ciągu
ostatnich  jedenastu  lat  dużych  różnic  w  wysokości  diet  przewodniczącego  i  zastępcy
przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka w stosunku do diet pozostałych radnych.

Nie było pytań.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
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Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w
sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
Nie było uwag do treści uchwały.

Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 8, 
przeciw-0, wstrzymujących- 6. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad.  12  Sprawozdanie  z  realizacji  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Rawa
Mazowiecka na lata 2016-2025 w roku 2020.
Temat referował Mariusz Szadkowski- Kierownik Biura Rewitalizacji.

Powiedział m.in.:

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na
lata  2016-2025  przedstawia  stan  realizacji  projektów  rewitalizacyjnych  wpisanych  do
powyższego programu. Projekty są podzielone na kategorie według stopnia ich realizacji.

 Zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty,  których
realizacja została zakończona w 2017, 2018 i 2019 roku.

 Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane.

 Projekty niezrealizowane -  projekty,  których  realizacja  rozpocznie  się  w po
2020 r. 

 Projekty  uzupełniające  -  projekty,  które  nie  są  wpisane  na  listę  projektów
podstawowych, a które zostały zrealizowane lub są realizowane i wpisują się w cele
wymienione  
w Programie.

Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji
Projekt  w  obecnym  kształcie  jest  realizowany  przez  Szkołę  Podstawową  nr  2  w  Rawie
Mazowieckiej pod nazwą: „Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji  kluczowych i
umiejętności  niezbędnych  na  rynku  pracy  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  w  Rawie
Mazowieckiej”. Projekt, który jest skierowany do uczniów i nauczycieli, szkoła realizuje od 1
kwietnia  2019  r.  Projekt  jest  współfinansowany  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach
projektu w szkole odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające
umiejętności  matematyczno-  przyrodnicze,  językowe i  cyfrowe,  a  także  zajęcia  z  zakresu
rozwijania  kompetencji  przedsiębiorczości.  W  ramach  realizacji  zadania  zakupiono  także
pomoce dydaktyczne i wyposażenie,  m.in.  sali do zajęć sensorycznych, jak również sprzęt
komputerowy. Część sprzętu komputerowego przekazano uczniom na czas trwania epidemii
w celu realizowania działań wynikających z projektu. Projekt był realizowany w węższym
zakresie z uwagi na epidemię COVID-19. Z uwagi na obostrzenia i  czasowe zawieszenie
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działalności placówki, planowany pierwotnie termin realizacji projektu został wydłużony do
31 marca 2021 roku.
Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące
rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOŚ i GW w Łodzi.
a.  adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w
tym kulturalnej
Zadanie  zostało  zakończone  w  okresie  sprawozdawczym.  Jatki  miejskie  to  zabytkowy
budynek wybudowany ok.  1860 roku na potrzeby straży pożarnej.  Potem budynek służył
głównie  celom  handlowym  i  dla  tych  celów  był  też  przebudowywany.  Został  również
znacznie zniszczony podczas II wojny światowej. W wyniku prowadzonych w budynku we
wcześniejszym okresie działań zmianie uległ pierwotny układ wnętrz oraz nastąpiło zatarcie
detali architektonicznych charakterystycznych dla klasycyzmu. W ramach realizacji zadania
budynek  został poddany kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, a także
rozbudowie.  Przeprowadzone  prace  obiektu  pozwoliły  na  zmianę  charakteru  budynku  z
handlowego na kulturalny. Powierzchnia budynku powiększyła się dzięki rozbudowie obiektu
o nowy budynek,  którego  kubatura  i  kształt  są  zbliżone  do  starego.  Nowa część  została
połączona  z  zabytkową  szklanym  łącznikiem.  Przebudowany obiekt  jest  dostosowany  do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Wyremontowany i rozbudowany budynek stał się częścią
rawskiego  muzeum.  W  starej,  zabytkowej  części  powstała  stała  ekspozycja  poświęcona
historycznej  roli  tej  budowli  oraz  Muzealna  Pracownia  Edukacji  Regionalnej.  Do nowej,
rozbudowanej  części  została  przeniesiona  Biblioteka  Muzeum  Ziemi  Rawskiej  oraz
ekspozycja  zbiorów  etnograficznych.  Powierzchnia  szklanego  łącznika  ma  być
wykorzystywana  do  organizowania  spotkań,  prezentacji  działalności  artystycznej  oraz
prezentacji zbiorów gromadzonych przez mieszkańców Rawy Mazowieckiej i regionu.

b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem
otoczenia
Zadanie zostało zrealizowane w  2017 roku. W budynku muzeum przeprowadzono generalny
remont przystosowując go jednocześnie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dawny budynek
gospodarczy  został  gruntownie  wyremontowany  i  przystosowany  do  przechowywania
eksponatów. Zostało też zakupione nowe wyposażenie sal wystawienniczych, które podkreśla
walory  prezentowanej  ekspozycji.  Na  realizację  zadania  otrzymano  dofinansowanie  z
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014-2020.  16
kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki po remoncie. Jako ekspozycje
stałe  przedstawiono  wystawy  prezentujące  zbiory  działu  etnograficznego  oraz
numizmatycznego  muzeum.  Są  to:  „Wnętrze  izby  rawskiej  z  początku  XX  wieku”  oraz
„Gabinet numizmatyczny”. 

c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego
Zadanie  zostało  zrealizowane  w 2018 roku.  Zadanie  było  realizowane  na całym obszarze
parku i odnosiło się do zieleni, małej architektury, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia. W
parku  pojawiła  się  nowoczesna  toaleta  oraz  instalacja  monitoringu.  Wytyczając  przebieg
alejek  zwrócono  uwagę,  aby  wpisywał  się  on  w  zabytkowy  układ  kompozycyjny  parku
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nawiązujący  do  modernizmu  międzywojennego.  Alejki  parkowe  otrzymały  nawierzchnię
naturalną,  a  nawierzchnię  asfaltową  zastąpiono  kostką  bazaltową.  Wzdłuż  rzeki  Rawki
poprowadzono ścieżkę rowerową, która jest kontynuacją ścieżki biegnącej od zalewu Tatar.
Pracom renowacyjnym poddano pochodzący z lat  30. XX wieku mostek.  Przeprowadzono
także  skrupulatny  przegląd  drzewostanu  w  parku.  Usunięto  chore  i  zagrażające
bezpieczeństwu drzewa  i zastąpiono je 258 nowymi nasadzeniami. Założono nowe trawniki,
zrobiono nowe nasadzenia roślinne- 50 000 krzewów i bylin. Zadbano o to, aby zapewnić
dostęp do parku również osobom niepełnosprawnym, dla dzieci utworzono nowy plac zabaw.
Prace  w parku  zakończono  w listopadzie  2018 r.  Na realizację  zadania  Miasto  uzyskało
dofinansowanie z  Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki  Wodnej  w
Łodzi oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.

d.  Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  Rynku  Starego  Miasta  oraz  obszaru
staromiejskiego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego
zakłada przeprowadzenie prac budowlanych, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ
komunikacyjny w tym rejonie miasta. Pojawią się także nowe nasadzenia roślinne oraz nowe
obiekty  małej  architektury.  Wszystkie  te  zmiany  mają  służyć  wprowadzeniu  ładu
przestrzennego  oraz  podniesieniu  poziomu bezpieczeństwa,  co  przełoży się  na  stworzenie
warunków do rozwoju społeczno- gospodarczego obszaru rewitalizowanego. Po zakończeniu
zadania  zakłada  się  wzrost  atrakcyjności  gospodarczej  obszaru  m.in.  poprzez  poprawę
dostępu do usług i handlu w tej części miasta, co będzie sprzyjać integracji oraz zwiększeniu
aktywności społeczności lokalnej. Nowa infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym:
W I.  kwartale  2020  r.  uzyskano  komplet  pozwoleń  na  prowadzenie  robót  budowlanych,
rozstrzygnięto przetarg, a następnie wyłoniono i zakontraktowano wykonawcę robót objętych
zadaniem.  W  II.  kwartale  2020  r.  wyłoniono  i  zakontraktowano  wykonawcę  nadzoru
inwestorskiego  nad  robotami  budowlanymi  wszystkich  branż.  W III.  i  IV.  kwartale  były
prowadzone prace budowlane branży sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej
na części ulicy Krakowskiej  oraz na ulicach: Miłej i Mickiewicza.

3.  Rawscy Skauci jak Zawisza
Działania zrealizowane w ramach projektów w okresie sprawozdawczym:
1. Organizacja zajęć i spotkań w ciągu roku dla trzech grup wiekowych (łącznie około  70
osób), styczeń – grudzień 2020 
a.  cotygodniowe  zbiórki  w tradycyjnej  formie  oraz  online:  zastępów (21  chłopców + 23
dziewcząt) oraz gromad (12 chłopców + 15 dziewcząt)
b. spotkania formacyjne młodzieży od lat 17 (8 osób)
2. Organizacja 10 biwaków,  wycieczek, udział w zlotach,   styczeń – grudzień 2020 oraz
organizacja zbiórek i wycieczek w ramach wypoczynku letniego (dla łącznie około 60 osób)
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3. Organizacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w szczególności na obszarze objętym
rewitalizacją,  imprez  integrujących mieszkańców i  promujących  zdrowy styl  życia  (liczba
uczestników  110)
a.   prowadzenie  czuwania  przy  pomniku  Jana  Pawła  II  dla  mieszkańców  miasta  Rawa
Mazowiecka  
z okazji Dnia Papieskiego w dniu 11.10.2020 r. (50 osób),
b. spotkanie z okazji Dnia Myśli Braterskiej w dniu 22.02.2020 r. (40 osób),
c. rozpoczęcie roku harcerskiego - dziewczęta w dniu 12.09.2020 r. (50 osób)
d. rozpoczęcie roku harcerskiego - chłopcy  w dniu 4.10.2020 r. (20 osób),
Realizacja projektu powinna zakończyć się w 2020 roku. Niestety, ze względu na zagrożenie
epidemiczne,  nie  zostały  przeprowadzone  wszystkie  planowane  działania.  Na  przykład,
zorganizowanie wystawy fotografii „Przeżyjmy to jeszcze raz” dokumentującej zrealizowane
przedsięwzięcia,  która  miała  być  zaprezentowana  na  obszarze  rewitalizacji,  jak  również
przeprowadzenie gry miejskiej, jest planowane w II. kwartale 2021 roku. W 2021 roku będą 
też podejmowane działania mające na celu pozyskanie nowych członków Stowarzyszenia.

4. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych

Celem  projektu  jest  stworzenie  warunków  sprzyjających  poprawie  warunków
mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu poprawy jakości
zasobów mieszkaniowych,  uwzględniającego zróżnicowany potencjał  poszczególnych form
mieszkalnictwa oraz wykorzystującego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego.

W 2020 roku były  podjęte  następujące  działania  w związku  z  wdrażaniem instrumentów
pomocowych finansowych i pozafinansowych opracowanych we wcześniejszych okresach,  
a realizowanych w ramach projektu:

-  realizacja  uchwały  w  zakresie  niższej  stawki  za  zajęcie  pasa  drogowego  w przypadku
remontu  elewacji  -  uchwała  Nr  XIV/109/19  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  19
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych–
z tej możliwości skorzystały 3 osoby,

-  przeprowadzenie  pierwszej  edycji  konkursu  na  najładniejszą  elewację.  W  okresie
wskazanym  
na składanie formularzy,  tj.  od 1 do 31 października 2020 r. wpłynęły dwa zgłoszenia do
udziału  
w konkursie. Na początku grudnia komisja konkursowa przyznała jedną nagrodę; 

-  publikacja  i  promocja  poradnika  dotyczącego  możliwości  wsparcia  poprawy  jakości
zasobów mieszkaniowych, w szczególności z obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka,
w marcu 2020 r. na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji oraz w lokalnych gazetach, 

-  podjęcie  oraz  realizacja  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  dla  obrębu  nr  4,  która  zawiera  ustalenia  dotyczące  kolorystyki  elewacji
(uchwała  nr  XXII/175/20 Rady Miasta  Rawa Mazowiecka z  dnia 24 września  2020 r.  w
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sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Rawa  Mazowiecka,
obręb ewidencyjny Nr 4.

III Projekty, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie
W 2021 roku zostanie zrealizowany projekt „Bycie EKO Się Opłaca”. Rozpoczęcie działań
przewidzianych w projekcie było planowane na 2020 rok. Niestety, że względu na zagrożenie
epidemiczne i  charakter  działań  wskazanych  w projekcie,  niektóre  rodzaje  działalności  -  
np. happeningi nie były możliwe do zorganizowania. 

IV Projekty uzupełniające
Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane 
w okresie sprawozdawczym lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym
Programie Rewitalizacji.
1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej
Dzienny Dom Seniora
Dzienny Dom Seniora, znajdujący się przy ulicy Warszawskiej 12, został otwarty w styczniu
2019 roku i jest prowadzony w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Rawie Mazowieckiej. Uczestnikiem w Dziennym Domu Seniora może zostać osoba w wieku
60+,  która  jest  mieszkańcem  miasta  Rawa  Mazowiecka,  jest  nieaktywna  zawodowo  i
samodzielna lub wymagająca niewielkiej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności
samoobsługowych.  Do dyspozycji  uczestników przewidziano m.in   pomieszczenie  ogólne,
pełniące  funkcję  sali  spotkań  oraz  jadalni,  aneks  kuchenny,  pomieszczenie  klubowe
wyposażone  w kanapy i  fotele,  sprzęt  RTV oraz  komputer  z  dostępem do internetu,  salę
aktywności ruchowej, łazienkę i szatnię. W ofercie Dziennego Domu Seniora  znajdują się
organizowane  na  miejscu  zajęcia  i  warsztaty  tematyczne  adekwatne  do  zainteresowań,
potrzeb i możliwości uczestników, jak również zajęcia ruchowe i relaksacyjne, mające na celu
poprawę kondycji  fizycznej.  W ciągu dnia zapewniony jest  jeden ciepły posiłek.  Dzienny
Dom  Seniora  działa  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  8-16,  przy  czym  każdy  z
uczestników ma możliwość indywidualnie zadecydować w jakich dniach czy godzinach ma
zamiar  spędzić  czas  w placówce.  Po przerwie  spowodowanej  zagrożeniem epidemicznym
placówka wznowiła działalność w pod koniec maja i do końca roku działała z zachowaniem
reżimu  sanitarnego.  Zadanie  jest  współfinansowane  ze  środków  otrzymanych  w  ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

2. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki
dla dzieci i młodzieży
Świetlica  Środowiskowa  im.  Bł.  Edmunda  Bojanowskiego w  Rawie  Mazowieckiej
prowadziła całoroczne działania skierowane do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
z obszaru rewitalizacji. Ponadto  w ramach realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego
zorganizowano m.in. następujące wydarzenia:
- akcja „Zima z Przymierzakami” w okresie od 13 do 26 stycznia (dla dzieci przygotowano
warsztaty kreatywności oraz turnieje sportowe)
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-  akcja  „Lato  z  Przymierzakami”  w okresie  od  29  czerwca  do 21 sierpnia  (6  wyjazdów
jednodniowych)
- 1 rodzinne spotkanie warsztatowe poświęcone wykonywanie upominków prezentowych.

Przedszkole Miejskie nr 1
W ramach realizacji programu wieloletniego dotyczącego promocji zdrowia, w czerwcu 2020
roku  zakończono  realizację  projektu  „Bezpieczny  i  zdrowy  przedszkolak”,  natomiast  we
wrześniu rozpoczęto realizację zadania „Higiena osobista i otoczenia”. W 2020 roku odbył się
także konkurs pn. „Czyste ręce to podstawa i już zdrowa jest zabawa” mający za zadanie
naukę  systematycznego  i  dokładnego  mycia  rąk  oraz   wyrabianie  związanych  z  tym
pozytywnych nawyków. W przedszkolu był ponadto realizowany program promocji zdrowia
psychicznego  angielskiej  fundacji  Partnership  for  Children  pn.  „Przyjaciele  Zippiego”.
Program  kształtuje  i  rozwija  umiejętności  psychospołeczne  u  małych  dzieci.  Kolejnym
realizowanym programem jest  Program Profilaktyczny Instytutu  Zdrowia Matki  i  Dziecka
pod nazwą „Czyste powietrze wokół nas”, którego głównym celem jest ochrona dzieci przed
szkodliwym  wpływem  biernego  palenia.  Oprócz  programów  o  tematyce  ekologicznej  i
zdrowotnej w przedszkolu były ponadto wdrażane programy o charakterze edukacyjnym, np.
”Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” oraz „Zabawa ze sztuką”. Dzieci wzięły
także udział  w Międzynarodowym Tygodniu Kodowania „CODE WEEK”. W przedszkolu
odbywały się także konkursy recytatorskie,  plastyczne  czy piosenki przedszkolnej, m.in. w
ramach akcji MEN „Razem dla Niepodległej”.

3.  Rozwój  e-administracji,  udostępniania  informacji  sektora  publicznego,  zasobów
nauki, kultury i dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych
a. Rozwój usług e-administracji
W I   kwartale  2020 roku  ukończono prace  związane  z Modernizacją  serwerowni.  W III
kwartale  2020  roku  nastąpiło  ogłoszenie  zamówień  publicznych  oraz  wyłonienie
wykonawców odpowiedzialnych   za dostawę i  wdrożenie  aplikacji  oraz e-usług. Dnia  15
listopada 2020 ukończono dostawę i  wdrożenie  aplikacji  oraz e-usług w Urzędzie  Miasta
Rawa  Mazowiecka,  tym  samym projekt  został zakończony  i   został  złożony  wniosek  o
płatność.  Aktualnie  trwają  kontrole,  po  których  nastąpi  wypłata  refundowanej  kwoty  w
wysokości 134 927,02 zł na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka.

b.  Projekt   LOWE-  Lokalny  Ośrodek  Wiedzy  i  Edukacji (obszar  przyległy  do  obszaru
rewitalizacji)
Konkurs grantowy LOWE zakłada wykorzystanie szkół, jako lokalnych centrów prowadzenia
pozaformalnej edukacji dorosłych oraz społeczności lokalnych, przede wszystkim z obszarów
oddalonych od centrów administracyjnych, edukacyjnych oraz gospodarczych, z utrudnionym
dostępem do usług publicznych wysokiej jakości, w szczególności edukacyjnych. W ramach
Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w roku 2020 był realizowany Program ASA LOWE
2.0 - Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE. W ramach realizacji projektu w okresie od
5  października  2020  r.  do  31  grudnia  2020  r.  były  prowadzone  zajęcia  m.in.  z  zakresu
rozwijania kompetencji językowych -  język angielski, z zakresu utrzymania formy - joga.
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Ponadto odbywały się zajęcia z dziedziny kompetencji cyfrowych, rozwijania umiejętności
twórczych oraz społecznych.

c. Program szczepień przeciwko grypie
Jesienią  2020  prowadzone  były  bezpłatne  szczepienia  przeciw  grypie.  Mogli  z  nich
skorzystać  mieszkańcy  w  wieku  powyżej  60  roku  życia,  z  wyłączeniem  osób  w  wieku
powyżej  75 roku życia.  Ze względu na stuprocentową refundację szczepionki  dla  osób w
przedziale  wiekowym  75  +  z  budżetu  państwa,  z  programu  miasta  w  roku  2020  mogły
korzystać osoby w wieku od 60 do 74 lat. Umowy zawarto z następującymi następujących
zakładami  opieki  zdrowotnej:  NZOZ  Raw-Medica,  Centrum  Medyczne  VERBENA,
Przychodnia  Lekarska  REMEDIUM,  Przychodnia  Rodzinna  MALWA,  SPZOZ  przy  ul.
Niepodległości  8.  Ponieważ  szczepionek  nie  dostarczono  w takiej  ilości  na  jaką  zawarto
umowy,  w  roku  2020  w  ramach  programu  ogółem  zaszczepiono  87  osób  w  dwóch
przychodniach,  w tym  20  osób  w przychodni  na  obszarze  rewitalizacji.  Całkowity  koszt
szczepień wyniósł 3741 zł. Seniorzy,  którzy nie mogli poddać się szczepieniom z powodu
przeciwwskazań zdrowotnych, zostali objęci akcją edukacyjną na temat sposobów unikania
zachorowania na grypę. Ogółem wyedukowanych przez personel medyczny zostało 14 osób,
wszystkie w przychodniach na obszarze rewitalizacji. 

4.  Działania  w  zakresie  wymiany  lub  renowacji  źródeł  ciepła,  rozbudowy systemów
zaopatrzenia w ciepło
Program CZYSTE POWIETRZE
CZYSTE  POWIETRZE  to  kompleksowy  program,  którego  celem  jest  zmniejszenie  lub
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji  budynków jednorodzinnych  by efektywnie  zarządzać  energią.  W 2020
roku  Program  był  skierowany  do  osób  fizycznych  będących  właścicielami  domów
jednorodzinnych,  m.in.  z  obszaru  rewitalizacji.  Program  CZYSTE  POWIETRZE  jest
realizowany  przez  Wojewódzkie  Fundusze  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej.
Miasto  Rawa  Mazowiecka  prowadzi  akcję  informacyjno  -  edukacyjną  na  temat
przedmiotowego  Programu.  W  związku  z  porozumieniem  zawartym  z  Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada
2019 r. beneficjenci, których budynki są usytuowane  w granicach administracyjnych miasta
Rawa  Mazowiecka,  mogą  składać  wnioski  w  Urzędzie  Miasta  Rawa  Mazowiecka.
Mieszkańcom zostało udostępnione stanowisko komputerowe, przy którym mogą wypełnić i
wydrukować  wniosek.  W okresie  sprawozdawczym,  tj.  2020  roku  pracownicy  Biura  ds.
Rewitalizacji  pomagali  mieszkańcom  -  właścicielom/współwłaścicielom  budynków
jednorodzinnych w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność. Za
pośrednictwem  Urzędu  Miasta  Rawa  Mazowiecka  w  2020  roku  zostało  złożone  do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 36 wniosków
o dofinansowanie. Na podstawie informacji od wnioskodawców oraz złożonych wniosków o
płatność   ustalono,  że  21 wniosków o dofinansowanie  zostało  rozpatrzonych  pozytywnie.
Niektóre z pozostałych wniosków są w trakcie  rozpatrywania przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Łodzi.  Informacja  na  temat  części  już
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dofinansowanych  wniosków  pojawi  się  w  momencie,  kiedy  wnioskodawcy  zakończą
przedsięwzięcia i postanowią złożyć wnioski o płatność. Program jest nadal realizowany na
podstawie porozumienia z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
5.  Działania  prowadzące  do  przywrócenia  lub  nadania  obiektom  nowych  funkcji
społecznych lub gospodarczych
Remont targowiska miejskiego
Działania, jakie zostały zrealizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym: 
a. roboty branży elektrycznej tj.:
- rozbiórka i demontaż istniejącego oświetlenia oraz instalacji nagłośnienia, 
- położenie nowych kabli elektroenergetycznych, 
- dostosowanie pomieszczenia administracyjnego do nowych warunków zasilania targowiska,
-zamontowanie  opraw  oświetleniowych  na  nowych  słupach  oraz  pod  zadaszeniem
targowiska,
 b. roboty branży drogowej tj.:
-wykonanie  nowej  podbudowy  oraz  nawierzchni  z  kostki  brukowej  na  terenie  całego
targowiska, 
- dostosowanie wysokościowe wpustów ulicznych, 
c. roboty branży konstrukcyjnej tj.:
- wybudowanie nowego zadaszenia części powierzchni targowiska,
d. zamontowanie nowej toalety publicznej,
e. instalacja monitoringu,
f.  nowe ogrodzenie targowiska. 

 6. Działania inwestycyjne w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych  przy  zabytkach  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  zabytków,
niezbędnych  
do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub nadania im takich funkcji
a. Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. św. Ducha
Parafia  Ewangelicko-Augsburska  w  Rawie  Mazowieckiej  otrzymała  dotację  w  wysokości
100 000 zł  na remont kościoła pw. św. Ducha. Dotacja została przyznana przez  Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 6 maja 2020 r. z Funduszu Kościelnego
na konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej.
V Ewaluacja on going Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na
lata 2016-2025 (LPRMRM 2025)
Ewaluacja pozwala na obiektywną ocenę działań podejmowanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego,  dostarczając  informacji  o  efektach  realizowanych  przedsięwzięć,  co  w
konsekwencji umożliwia zwiększenie ich skuteczności. Zgodnie z LPRMRM 2025, ewaluacja
on going ma być przeprowadzana w trakcie realizacji programu, w roku 2020 oraz 2023, oraz
po jego zakończeniu  -  ewaluacja  ex-post.  W roku 2020 została  przeprowadzona pierwsza
ewaluacja   on   going.  Jej  rezultatem  był  dokument  pn.  „Raport  z  ewaluacji   on  going
Lokalnego Programu Rewitalizacji  Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025” przyjęty
przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka dnia 19 listopada 2020 r. Podczas przygotowywania
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raportu z ewaluacji przeanalizowano  wpływ procesu rewitalizacji  na pożądane i korzystne
zmiany  związane  z  następującymi  elementami  rozwoju  lokalnego:  społecznymi,
gospodarczymi,  funkcjonalno-przestrzennymi  oraz technicznymi,  a także środowiskowymi.
Na podstawie analizy wskaźnikowej zmian, zachodzących zarówno na poziomie miasta jak i
obszaru  rewitalizacji,  uznano,  że  można  wystawić  jednoznaczną  pozytywną  ocenę
prowadzonego  procesu.  Jednakże  w  chwili  obecnej  jest  jeszcze  za  wcześnie  na  ocenę
kompleksowego wpływu rewitalizacji na proces rozwoju miasta,  gdyż okres trzech lat jest
zbyt krótkim czasem na pełną realizację zakładanych działań, szczególnie w odniesieniu do
projektów  infrastrukturalnych.  W  oparciu  o  przeprowadzone  badania,  analizy   i  dane
uzyskane w ramach partycypacji sformułowano wnioski końcowe, będące wynikiem procesu
ewaluacji on going. 

VI Charakterystyka trudności napotkanych w trakcie realizacji zadania
Podstawowym  problemem,  który  odcisnął  swoje  piętno  na  realizacji  poszczególnych
projektów  rewitalizacyjnych, był stan zagrożenia epidemicznego występujący w 2020 roku
na  terenie  całego  kraju.  Szczegółowy  opis  trudności  występujących  podczas  realizacji
poszczególnych projektów został przedstawiony poniżej:
 - zadanie związane z jatkami (projekt „Rewitalizacja Miasta”)- opóźnienie prac wynikłe ze
stanu zagrożenia epidemicznego występującego na terenie całego kraju oraz wykrycia usterek
podczas procedury odbiorowej inwestycji,
- zagospodarowanie przestrzeni  publicznej  obszaru staromiejskiego (projekt „Rewitalizacja
Miasta”)-  brak  możliwości  terminowego  rozpoczęcia  prac  ze  względu na  stan  zagrożenia
epidemicznego  
oraz  ujawnienie  zabytków  archeologicznych  na  terenie  budowy skutkujące  koniecznością
wykonania badań oraz powodujące zmiany w harmonogramie robót,
- Rawscy Skauci jak Zawisza - trudności w przeprowadzeniu zakładanej ilości zajęć i spotkań
organizowanych w ciągu roku przez harcerstwo w formie spotkań na żywo spowodowane
stanem epidemii. Zajęcia te  zostały zastąpione spotkaniami on-line. Ograniczona została też
liczba  biwaków,  wycieczek  i  zlotów.  Epidemia  uniemożliwiła  przeprowadzenie   imprez
integrujących  mieszkańców  i  promujących  zdrowy  styl  życia.  Wszystkie  wymienione
powyżej  ograniczenia  przełożyły  się  na  trudności  w  pozyskaniu  nowych  członków
stowarzyszenia,
-  projekt  mieszkaniowy -  ograniczona liczba  instrumentów możliwych  do realizacji  przez
Miasto Rawa Mazowiecka z uwagi na uwarunkowania prawne,
-  projekt  „Szkoła  twórczych  umysłów  -  z  uwagi  na  obostrzenia  i  czasowe  zawieszenie
działalności szkoły związane z Covid 19,  planowany pierwotnie termin realizacji projektu
został wydłużony do 31 marca 2021 r.,
- Bycie  EKO Się Opłaca - realizacja projektu rozpocznie się w 2021 roku. W związku z
sytuacją  epidemiczną,  świetlica  środowiskowa  w  2020  roku  działała  w  ograniczonym
zakresie, a w niektórych miesiącach w ogóle zawiesiła działalność, dodatkowo wprowadzone
obostrzenia uniemożliwiały efektywne i kompleksowe prowadzenie działań wynikających z
założeń projektu,
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- szczepienia przeciwko grypie - ponieważ szczepionek nie dostarczono w takiej ilości na jaką
zawarto  umowy,  w  roku  2020  zaszczepiono  ogółem  znacznie  mniej  osób  niż  w  latach
ubiegłych.
Nie było pytań.
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad. 13 Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i 
jednostki organizacyjne  miasta w IV kwartale 2020 r. 

Temat referował Artur Piotrowski- Zastępca Burmistrza.

Powiedział m.in.:
Od dnia 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zostały zarejestrowane 122 
umowy, z czego:

1. Miejska Biblioteka Publiczna -  1 umowa
2. Miejski Dom Kultury -              8 umów
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -  15 umów
4. Muzeum Ziemi Rawskiej -  7 umów
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji -  3 umowy
6. Przedszkole Miejskie Nr 1       -  4 umowy
7. Przedszkole Miejskie Nr 2 -  3 umowy
8. Przedszkole Miejskie Nr 3 -  1 umowa
9. Szkoła Podstawowa Nr 1 -  3 umowy
10. Szkoła Podstawowa Nr 2 -  6 umów
11. Szkoła Podstawowa Nr 4 -  4 umowy
12. Żłobek Miejski „Tuptuś” -  3 umowy
13. Urząd Miasta -  64 umowy

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad. 14 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta za IV kwartał 2021 roku.

Temat referował Artur Piotrowski- Zastępca Burmistrza.

W  okresie  sprawozdawczym  Rada  Miasta  podjęła  30  uchwał.  W  tym  czasie  zostało
zrealizowanych zostało 45 uchwał, a 66 pozostaje w realizacji.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.
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Ad.15 Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

W okresie od 18 grudnia 2020 r. do 28 stycznia 2021 r. Burmistrz Miasta uczestniczył w
spotkaniach:

 Spotkanie  z  Moniką  Rybicką  z  erawa  –  nagranie  przed  Miejskim Domem
Kultury

 Rada nadzorcza ZGO Aquarium 

 Spotkanie z przedstawicielami firmy PROMED

 Spotkanie z  pastor Haliną Radacz

 Spotkanie  ze  Zbigniewem  Bajanem  ws.  organizacji  olimpiady  w  tenisie
stołowym

 Spotkanie z dyrektorem PGE

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

 Podpisanie aktu notarialnego (Przytuła, Wspólnota)

 Rawska Wigilia

 Podpisanie aktu notarialnego (Przytuła, SIME Polska)

 Rada nadzorcza ZEC

 Janusz Grabski

 Henryk Woźniak

 Jan Zawadzki

 Posiedzenie zarządu SSRZR

 Michał Glicner

 Wideokonferencja z wojewodą łódzkim 

 Wideokonferencja z Komendantem PSP i komendantami OSP

 Spotkanie wewnętrzne ws. szczepień

 Spotkanie ws. WOŚP

 Złożenie kwiatów na cmentarzu - rocznica oswobodzenia Rawy Mazowieckiej
z rąk niemieckich

 Spotkanie z przedstawicielami placówkami POZ w Rawie Maz.

 Spotkanie z Iloną Kurpiewską z Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Maz.
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 Robert Stępowski

 Włodzimierz Wierzbowski

 Mariusz Mikina

 Elżbieta Damiza

 Spotkanie z Zofią Ossowską z Biogazowni w Konopnicy ws. zakupu działki
miejskiej

 Podpisanie aktu notarialnego (ZEC)

 Podpisanie aktu notarialnego (Vertograd)

 Złożenie kwiatów na cmentarzu – rocznica Powstania Styczniowego

 Spotkanie z ZGO ws. odpadów

 Spotkanie ze starostą rawskim 

 Spotkanie z wicemarszałkiem woj. łódzkiego Zbigniewem Ziembą

 Wyjazd w teren – Nowakowski

 Posiedzenie zarządu SSRZR

 Spotkanie z dyrektorem Radia Victoria ks. Piotrem Krzyszkowskim

Radny Leszek Jarosiński zapytał jakie tematy poruszano podczas Rady Nadzorczej w ZGO i
czego dotyczyło spotkanie z Wicemarszałkiem Ziembą?

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi.

W Radzie Nadzorczej ZGO uczestniczył przedsiębiorca, który chciałby mieć przejazd przez
teren spółki.
Spotkanie  z  Wicemarszałkiem  Ziembą  dotyczyło  ewentualnej  współpracy  w  sprawie
biblioteki pedagogicznej, w związku z planami likwidacji tych bibliotek w woj. łódzkim.

Ad. 16 Interpelacje, zapytania i wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poinformowała, że do Rady Miasta wpłynął
wniosek o podwyżkę diet dla radnych.

Radny Tomasz Sobiecki złożył  na ręce Przewodniczącej  Rady Miasta  Grażyny Dębskiej
wniosek mieszkańców osiedla Zamkowa Wola w sprawie wykonania oświetlenia śmietników
znajdujących  się  przy  blokach  nr  23  i  24.  Przewodnicząca  Grażyna  Dębska  przekazała
wniosek zgodnie z kompetencją Panu Burmistrzowi. 
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Radny Stanisław Kabziński zwrócił  się  z  prośbą  o wycięcie  drzew na ul.  Krakowskiej.
Zapytał też czy były prowadzone rozmowy z prezesem PKS w sprawie myjni samochodowej
na dworcu.

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi.

Cięcia  pielęgnacyjne  na  ul.  Krakowskiej  na  pewno  będą  wykonane.  Odnośnie  myjni  na
dworcu były  już prowadzone rozmowy,  zmieniony był  także plan zagospodarowania tego
terenu. To spółka jest właścicielem tego terenu. Były prowadzone rozmowy z zarządem PKS i
docelowo ma powstać budynek usługowy z myjnią dla samochodów. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska wyraziła  swoją opinię w sprawie oferty
feryjnej,  zaproponowanej  przez  nasze  jednostki  kultury  w  formie  online.  Pochwaliła
wszystkich  za  kreatywne  zajęcia  i  ciekawe  formy  zabawy.  Zwróciła  uwagę,  że  fajnym
pomysłem są np. kartki wspomnieniowe na 35-lecie Miejskiego Domu Kultury. 

Radny Stanisław Kabziński zapytał dla jakich samochodów będzie ta nowa myjnia?
 
Burmistrz Piotr Irla odpowiadając powiedział, że szczegółów takich nie zna, będzie tam też
toaleta. A to jaka tam będzie myjnia, to chyba nie ma większego znaczenia. Warto natomiast
by ta część miasta zmieniła swoje oblicze na lepsze
Rady Leszek Jarosiński  zwrócił się z prośbą mieszkańców miasta aby podczas remontów
związanych z rewitalizacją i zamknięciem niektórych ulic służby mundurowe nie karały od
razu  mandatami  za  wykroczenia  drogowe,  a  jedynie  upomnieniami  czy  pouczeniami.  
Radny przypomniał też o swojej dawnej prośbie o to, aby na baszcie zamku był herb i flaga
miasta. Zwrócił się też z prośbą o usunięcie topoli w rejonie zamku bo zasłaniają  one zamek i
kościół. 

Burmistrz Piotr Irla udzielając odpowiedzi podkreślił, że pomysł z flagą jest już w trakcie
realizacji, bo już kiedyś była podobna inicjatywa, musimy tylko uzyskać zgodę konserwatora.

Jeżeli  chodzi  o  usunięcie  topoli,  to  jest  to  dobry pomysł.  Od 1 stycznia  2021 r.  nowym
dyrektorem  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  jest  pan  Grzegorz  Stefaniak,  który  wziął  się  za
porządkowanie terenu. 
Burmistrz dodał, że chciałby także pozyskać grunty od topoli do obwodnicy i stworzyć tam
taki pełny ciąg pieszy, który zostanie dołączony do istniejącej ścieżki.

Na koniec  sesji  Mariusz  Kozłowski-  członek  Stowarzyszenia  Rawa i  Przyjaciele  zaprosił
wszystkich  na  XXIX  finał  WOŚP  na  licytację  przedmiotów.  Podziękował  także  Panu
Burmistrzowi i radnym za pomoc w organizacji kolejnego finału WOŚP. 

Na tym zakończono posiedzenie.
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Sesja trwała w godzinach od 14.00- 19.30. 

Protokół sporządziła: Katarzyna Madej 
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