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 P R O T O K O Ł  

z obrad  XXVI  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka  w dniu 4 marca 2021r. 

 
Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury 
Uczestniczyło  14 radnych.  
 Radni nieobecni usprawiedliwieni: 
1. Małgorzata Rudniak 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla , Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski,  
Skarbnik Miasta,  Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.   
  
Obrady  XXVI   Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska. 
Powitała Pana Arkadiusza Gajewskiego radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, uczestników 
obrad oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
 
Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych.  
Zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. 
 
Radny Leszek Jarosiński zwróć się  z apelem o uczczenie minutą ciszy obchody setnej rocznicy urodzin 
wybitnego trenera Kazimierza Górskiego. 
 
Radni minutą ciszy uczcili pamięć – Wybitnego Trenera Kazimierza Górskiego w setną rocznicę 
urodzin. 
 
Burmistrz Piotr Irla  zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku następujących punktów” 
- autopoprawka do przedłożonej  zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rawa Mazowiecka na  lata  2020-2023. 
  
- autopoprawka do przedłożonej  uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
przedłożonego Wysokiej Radzie w lutym 2021 roku. 
 
Innych uwag ani propozycji do porządku obrad nie było.  
 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  poddała pod głosowanie wnioski: 
 
Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzanie do porządku obrad punktu autopoprawka do przedłożonej  
zmiany uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata  2020-
2023. w głosowaniu jawnym został przyjęty większością głosów.. 
Głosowało 14 radnych,  za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących – 3. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  
 
Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzanie do porządku obrad punktu autopoprawka do 
przedłożonej  uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa 
Mazowiecka oraz ustalenia stawki tej opłaty, w głosowaniu jawnym został przyjęty większością głosów. 
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Głosowało 14 radnych,  za – 10, przeciw – 2, wstrzymujących – 2. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  
 
Innych uwag do porządku obrad nie było.  
 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawia proponowany porządek obrad 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2.   Przyjęcie  porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto  

             Rawa Mazowiecka. 

5. Przyjęcie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

             na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2021 roku. 

6. Dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  

             właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz  

             ustalenia stawki tej opłaty.  

7. Zmiana  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2021–2024 i prognozy długu. 

8. Zmiana budżetu na 2021 rok. 

9. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

11. Przekazanie środków finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej  Straży Pożarnej.  

12. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej. 

13. Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  

na terenie miasta Rawa Mazowiecka i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

14.  Nieuwzględnienie wniosku. 

15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach  

             awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka osiągniętych  

             w 2020 r.  

16. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane  

             z realizacją zadań.  

       17. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

 18.  Interpelacje, zapytania. 

 19.   Zakończenie obrad. 

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

 
Ad  4.   Przyjęcie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miasto  Rawa Mazowiecka. 

Temat referowała Karolina Gawot Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Powiedziała m.in. 
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Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,  tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina, na zasadach i w 
przypadkach określonych w ustawie, zapewnia lokale w ramach najmu socjalnego i lokale zamienne, 
a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, Rada Gminy uchwala zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, 
których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono 
lokale przeznaczone na ten cel. 
Przedłożona uchwała realizuje postanowienia art. 21 ust. 3 cytowanej ustawy i określa 
w szczególności: 
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem 
lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa 
domowego uzasadniającą stosowanie obniżek czynszu; 
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy; 
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas 
nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu; 
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz 
zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych 
zasobach; 
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony 
i najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej; 
6) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez 
najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy; 
6a) warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem 
rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności; 
6b) zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w art. 4 ust. 2b. 
Z uwagi na konieczność dostosowania obowiązujących regulacji do aktualnego stanu prawnego, uznaje 
się podjęcie niniejszej uchwały za uzasadnione. 
 
Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto  Rawa Mazowiecka. 

   
                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Miasto  Rawa 

Mazowiecka. 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 

 
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 0. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  
 
Ad 5. Przyjęcie Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2021 roku. 

  

Temat referowała Karolina Gawot Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
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Powiedziała m.in. 
 
Zgodnie z  dyspozycją  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt Gmina 
ma obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom.  
Na podstawie art. 11a ust. 1 Rada Miasta Rawa Mazowiecka wypełniając obowiązek, o którym mowa 
powyżej, winna określić corocznie do 31 marca Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt. “Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2021” został stworzony z myślą o 
ograniczeniu ilości zwierząt bezdomnych oraz polepszeniu ich bytowania na terenie Miasta Rawa 
Mazowiecka. 
 ,,Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2021” uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
Rawie Mazowieckiej  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Mszczonowska nr 10 oraz Koła Łowieckiego 
,,Przepiórka” w Rawie Mazowieckiej ul. Skierniewicka 12.  
“Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie miasta Rawa  Mazowiecka w roku 2021” został doręczony w dniu 01.02.2021r. celem 
konsultacji do Koła Łowieckiego  ,,ŻUBR” w Rawie Mazowieckiej.  
 
Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  Programu Opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Miasta Rawa Mazowiecka  

w 2021 roku. 

 

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2021 roku. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 
 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 13, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 1. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  
 
Ad  6.  Dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz  ustalenia 

stawki tej opłaty.  

 

Temat referowała Karolina Gawot Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Powiedziała m.in. 
 
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz ustalenia stawki tej opłaty, która dotyczy zmiany zapisu § 4, 
polegającej na doprecyzowaniu, w jakich okolicznościach będzie miała zastosowanie stawka opłaty za 
pojemnik 120 l. Dlatego też należy dodać zapis, że stawka ta dotyczy właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 
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Zgodnie z art. 6k ust. 1 pkt 1 Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustala stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Aktualnie obowiązujące na mocy uchwały Nr VII/67/19 Rada Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 
19 czerwca 2019 r.   stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie miasta wynoszą: 

- 12,50 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób 
selektywny; 

- 25,00 zł miesięcznie w przypadku nie wypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 
zbierania odpadów w sposób selektywny. 

W projekcie uchwały przedstawiono stawkę opłaty miesięcznej za jedną osobę zamieszkującą daną 
nieruchomość. 

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
„z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, 
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), obsługi administracyjnej systemu oraz 
edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że dotychczasowe stawki opłat nie pokryją 
kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych, w związku z powyższym konieczne jest podniesienie stawki opłaty. 
Stawkę opłaty obliczono na podstawie szacowanych kosztów, jakie miasto poniesie w związku 
z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy. 

Obecnie w postępowaniach przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
wpłynęła jedna oferta, po analizie której konieczne jest zwiększenie stawki opłaty z kwoty 12,50 zł na 
18,50 zł jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny. Zgodnie z art. 6k ust. 3 jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny Rada Gminy określa 
stawkę opłaty podwyższonej w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość stawki za odpady 
komunalne zbierane w sposób selektywny i nie wyższej niż czterokrotna wysokość tej stawki. 

Zmiana stawki wynika ze wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów większości frakcji od 
kilku do kilkudziesięciu procent. Analiza rynku gospodarowania odpadami wskazuje na znaczący 
wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów w całym regionie. 

§ 4 Uchwały ustala stawkę opłaty za pojemnik 120 l od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne. Rada - stosownie do art. 6k 
ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma obowiązek ustalić taką opłatę, 
mimo iż obecnie takich nieruchomości na terenie Miasta nie ma.   

Kolejnym czynnikiem jest wzrost ilości odpadów powstających na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka. 

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w proponowanym 
zakresie zapewni zbilansowanie kosztów systemu gospodarowania odpadami, bez konieczności 
zmiany zakresu zadania i obniżania wypracowanych standardów. 

  
W dyskusji głos zabierali: 
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Radny Leszek Jarosiński zwrócił się do Burmistrza Miasta z pytaniami w sprawie: 
- ile wynosiła opłata marszałkowska  od 2017 roku do 2020 roku, 
- wysokość przetargów od 2017 roku, 
- jaka była ilość odbieranych odpadów od 217 roku. 
 
Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla. 
 
Radny Daniel Łaski – zabierając głos stwierdził, że podwyższa za odpady jest dość znaczna lecz 
argumenty i wyjaśnienia  Burmistrza oraz obecna sytuacja na rynku gospodarowania odpadami 
pozwala mi zagłosować za proponowaną stawką za odpady. 
   
Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   
Komisja pozytywnie (większością głosów: za- 3, wstrzymujące – 2) zaopiniowała   proponowaną uchwałę 

w sprawie  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz ustalenia 

stawki tej opłaty.  

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.   
Komisja Budżetu  pozytywnie ( większością głosów: za – 4, wstrzymujące – 1)   zaopiniowała  

proponowany projekt uchwały w sprawie  dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od  właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa 

Mazowiecka oraz  ustalenia stawki tej opłaty.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  poddała pod głosowanie  autopoprawkę do przedłożonej  

uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka 

oraz ustalenia stawki  

tej opłaty. 

Autopoprawka w głosowaniu  imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, 
za – 9, przeciw – 4 , wstrzymujących – 1. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  
 

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od  

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz  

ustalenia stawki tej opłaty.  

 

Uwag do treści uchwały nie było. 
 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 9, 
przeciw – 5 , wstrzymujących – 0. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  
 

Ad 7.  Zmiana  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na  lata 2021–2024 i prognozy długu. 
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Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
Autopoprawka dotyczy zmiany w  załączniku nr 3 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021–
2024 i prognozy długu.  Wprowadza się  do wykazu przedsięwzięć na lata 2021 – 2022  zadanie: 
Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy 
przemysłowej „Mszczonowska”,   z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości  500 000 zł i w 
2022 r.  w wysokości  100 000 zł.  
Limit zobowiązań na tym zadaniu wyniesie 600 000 zł. Treść powyższego zapisu zostanie 
wprowadzona również do załącznika nr 2 – Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021-2024. 
 
 Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące prognozy 2021 roku muszą być 
zgodne  z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 
2021, w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.  
W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji  wprowadzono do planu przychodów środki z 
rozliczenia 2020 roku tj. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach w 
wysokości 360 000 zł oraz środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach 
publicznych w wysokości 133 342 zł. Środki te są przeznaczone w całości na pokrycie deficytu 
budżetu Miasta. 
Kwota planowanych przychodów po zmianie wynosi 17 777 642 zł. Kwota planowanych rozchodów 
pozostaje bez zmian i wynosi 2 800 000 zł. 
 
 
 
Radny Stanisław Kabziński  zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta w sprawie  
wprowadzenia  na lata 2021 – 2022  zadania: Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy 
dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska. 
Zdaniem radnego to złe  rozwiązanie. 
 
Radny Leszek Jarosiński – również stwierdził , że takie rozwiązanie komunikacyjne jest 
nieekonomiczne.  
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.   
Komisja Budżetu  pozytywnie ( większością głosów: za – 4, wstrzymujące – 1)  zaopiniowała  proponowany 
projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  
2021-2024. 
 
Innych opinii nie było. 
 

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  poddała pod głosowanie  autopoprawkę do                  
                  przedłożonej  uchwały w sprawie  projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
                  Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2021-2024. 

 

Autopoprawka 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   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
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zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2021-2024. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 

 
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 10, 
przeciw – 3, wstrzymujących – 1. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
 
Ad. 8.   Zmiana budżetu na 2021 rok. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
Projekt zmiany budżetu Miasta na 2021 rok obejmuje: 

Zmiany w planie dochodów. 

1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
- w § 0920 kwota zwiększenia 13 000 to odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat za czynsze w 
lokalach socjalnych, 
- w § 0970 w kwocie 3 000 zł to dochody różne planowane do pozyskania w trakcie roku. 
2/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych . 
 
Wprowadza się do planu dochodów w tym dziale następujące wpływy: 

- w § 0330 kwota 3 000 zł z podatku leśnego, 
- w § 0640 dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 500 zł 
-  w § 0920 w wysokości 1 000 zł to odsetki od nieterminowych wpłat  
- w § 2680 w kwocie 76 716 zł to rekompensata utraconych w 2021 roku dochodów z tytułu 
zwolnienia z opłaty  targowej. 
 
3/ Dział 758 – Różne rozliczenia  
- w § 2920 w wysokości 53 169 zł zmniejszenie subwencji oświatowej z budżetu państwa, zgodnie z 
ostatnią informacją Ministra Finansów, 
- w § 2950 w kwocie 30 000 zł to dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych w 2020 roku przez 
stowarzyszenia dotacji celowych z budżetu miasta.  
 
4/ Dział 801- Oświata i wychowanie. 
- w § 0970 w kwocie 3 000 zł to dochody rożne planowane do pozyskania w placówkach 
oświatowych 
– w § 2001 wprowadza się do planu dochodów dotację z budżetu Unii Europejskiej z Programu 
ERASMUS+ 2 edycja prowadzonego  w Szkole Podstawowej Nr 2 – kwota 9 022 zł, 
- w § 2007 zmniejsza się planowane dochody z budżetu Unii Europejskiej w wysokości  
300 028 zł na realizacje projektu w SP Nr 2 „Szkoła twórczych umysłów”( środki na ten projekt były 
ujęte w budżecie w 2020 r.) 
 
5/ Dział 852 – Pomoc społeczna. 
- w § 0970 w kwocie 3 800 zł to planowane dochody z tytułu wpłaty – zwrotu do budżetu zasiłków 
z pomocy społecznej, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 
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6/ Dział 855 – Rodzina. 
- w § 0920 w kwocie 1 000 zł to odsetki z tytułu świadczeń pobranych nienależnie 
- w § 0970 w kwocie 15 000 zł to planowane dochody z tytułu wpłaty – zwrotu do budżetu 
zasiłków i świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 
 
7/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 
- w § 0640 dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w wysokości 1 000 zł 
-  w § 0920 w wysokości 1 000 zł to odsetki od nieterminowych wpłat za  odbiór odpadów   
 
8/ Dział 926 – Kultura fizyczna. 
Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami planowanych dochodów 
pobieranych przez OSiR jako jednostkę budżetową. Dochody uzyskane przez tą jednostkę będą 
księgowane w rozdziale 92101 w § 0750, 0830 i 0970. 
 
Zmiany w planie wydatków. 
 
1/ Dział 750, rozdział 75023 – planowane wydatki w kwocie 60 000 zł zostaną przeznaczone na 
zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz wymianę centrali  telefonicznej na VIP 
w Urzędzie Miasta. 
 
2/ Dział 757, rozdział 75702 – środki w kwocie 30 000 zł przeznaczone na pokrycie wydatków 
koniecznych do obsługi rachunków bankowych Urzędu oraz kosztów prowizji i opłat bankowych w 
związku z obsługą emisji obligacji komunalnych.  
 
3/ Dział 758 – Różne rozliczenia. 
- zwiększa się o kwotę 50 847 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 
4/ Dział 801, rozdział 80195 – planowane wydatki w kwocie to środki z budżetu Unii Europejskiej 
przeznaczone na realizację projektów unijnych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej 
Nr 2, zgodnie z umowami. 
 
5/Dział 852 – Pomoc społeczna  i dział 855 – Rodzina  – wprowadzone zwiększenie wydatków w 
tych działach dotyczą zwrotu do budżetu państwa świadczeń – zasiłków  pobranych nienależnie lub 
w nadmiernej wysokości.  
 
6/ Dział 900, rozdział 90095 – zwiększenie wydatków w wysokości 30 000 zł na opłaty za pobór 
wody ze zdrojów publicznych na terenie miasta. 
 
7/ Dział 921, rozdział 92195 – przenosi się do planu wydatków kwotę 15 000 zł na realizację 
projektu wybranego w głosowaniu zadań z Budżetu Obywatelskiego Na(DĘTA) impreza. Wybrany 
projekt obejmuje organizację koncertów orkiestry dętej OSP w Rawie Mazowieckiej na terenie 
Placu Wolności. 
 
8/ Dział 926, rozdział 92695 – planowane wydatki w wysokości 45 000 zł to środki na realizację 
projektu wybranego w głosowaniu zadań z Budżetu Obywatelskiego. Wybrany projekt to lato z 
klubem piłkarskim Widzew. 
 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych. 

1/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
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Rozdział 75495 – Pozostała działalność  
1. Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej  
Plan – 0  
Zwiększenie – 105.000,00 zł  
Plan po zmianach – 105.000,00 zł  
Zadanie zakwalifikowane  do realizacji w wyniku rozstrzygnięć konkursu w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 

2. Przeznacza się z budżetu Miasta dotację w wysokości 40 000 zł na dofinansowanie zakupu 

samochodu ratowniczo – gaśniczego  dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

 w Rawie Mazowieckiej. 

2/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz parkingów 
dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej  
Plan – 0  
Zwiększenie – 25.000,00 zł  
Plan po zmianach – 25.000,00 zł  
W związku z zaprojektowaną rozbudową i przebudową sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej nr 2 zachodzi konieczność aktualizacji opracowanego w 2017 roku układu kanalizacji 
sanitarnej, deszczowej i parkingów oraz dostosowanie go do projektowanej zabudowy. 
 
3/ Dział 851 – Ochrona zdrowia. 

Rozdział 85111 – Szpitale. 

Przeznacza się z budżetu Miasta kwotę 173 000  zł na dofinansowanie  kosztów budowy przez 
powiat nowego pawilonu w Szpitala Św.Ducha  w Rawie Mazowieckiej, zgodnie z wnioskiem 
złożonym przez zarząd Powiatu Rawskiego.  
4/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność. 
Rozdysponowano środki zaplanowane na realizację zadań wybranych w  głosowaniu  
w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 200 000 zł. 
 
 
5/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
92116 Biblioteki  
1. Instalacja klimatyzacji w wypożyczalni, czytelni i sali spotkań Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Rawie Mazowieckiej  
Plan – 0  
Zwiększenie 35.000,00 zł  
Plan po zmianach – 35.000,00 zł  
Zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 

6/Dział 926 – Kultura fizyczna. 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność. 
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Doposażenie w sprzęt sportowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej – kwota 
środków własnych 25 000 zł. Burmistrz Miasta złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi w sprawie uzyskania dofinansowania z programu „Infrastruktura sportowa Plus”. 
Wniosek dotyczy dofinansowania zakupu niezbędnego sprzętu sportowego dla siłowni OSiR. 
 
 III. W planie przychodów budżetu Miasta w załączniku nr 3 wprowadza się następujące pozycje: 

- w § 906 wprowadza się kwotę 133 342 zł z tytułu rozliczenia środków unijnych określonych  
w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych tj. środki z budżetu Unii Europejskiej na 
realizacje projektu w SP Nr 2 „Szkoła twórczych umysłów” w 2021 roku. 
- w § 950 wprowadza się kwotę wolnych środków  z rozliczenia budżetu za 2020 rok w kwocie 
360 000 zł, która została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetu na 2021 rok. 
 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.   
Komisja Budżetu  pozytywnie( większością głosów: za – 4, wstrzymujące – 1)  zaopiniowała  
proponowane zmiany   budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok. 
 
Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
 zmiany  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok. 
     
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za – 10, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 4. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
 

Ad 9.   Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
Udziela  się z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w 
formie dotacji celowej w kwocie  173 000 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt trzy tysiące)  z 
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: Rozbudowa Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej ( budowa nowego pawilonu szpitalnego). 
Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia środków,  określi umowa zawarta pomiędzy 
Burmistrzem Miasta  Rawa Mazowiecka i  Zarządem Powiatu Rawskiego. 
 
 
  
Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.   
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  udzielnie się z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka pomocy 
finansowej Powiatowi Rawskiemu (budowa nowego pawilonu szpitalnego 
 
Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
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 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 

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

Ad 10.  Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
Wnioskuję do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem tych środków na dotację dla Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej. 
Dotacja będzie przeznaczona na udzielanie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci z terenu 
miasta Rawa Mazowiecka. Z informacji przekazanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół oraz 
poradni wynika, że nadal duża grupa dzieci i uczniów naszych szkół potrzebuje specjalistycznej 
pomocy.  
W tym  miasto nasze będzie po raz kolejny partycypować w kosztach świadczenia porad lekarskich 
psychiatry dziecięcego. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.   
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  udzielnie się z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka pomocy 
finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na dotację dla Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej. 
 
Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw 
– 0, wstrzymujących – 0. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
 
Ad 11. Przekazanie środków finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej  Straży Pożarnej.  

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in. 
 
Zgodnie z art. 19 b pkt 1 ustawy z dnia  28 sierpnia  1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, 
gminy mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania PSP , poprzez przekazanie 
środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia PSP.  
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Środki z wsparcia finansowego gmin mogą być przeznaczone na zakupy niezbędne do 
funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP.  
W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu bojowego dla 
Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej, przedkładam Wysokiej Rady  projekt uchwały w 
sprawie udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 40 000 zł na dofinansowanie zakupu 
samochodu ratowniczo - gaśniczego, który przyczyni się do poprawy skuteczności i możliwości 
wykonywania zadań ochrony życia i zdrowia mieszkańców miasta 
 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.   
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  przekazanie środków finansowych Funduszowi Wsparcia 

Państwowej  Straży Pożarnej.  

 
Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
 przekazania środków finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej  Straży Pożarnej.  

 

Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw 
– 0, wstrzymujących – 0. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
 
Ad 12.  Nadanie nazwy drodze wewnętrznej. 

 

Temat referował Jacek Lisicki – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedział m.in. 

Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy drodze wewnętrznej biegnącej na północny zachód  od 
ulicy Księże Domki w Rawie Mazowieckiej, obejmującej działki, oznaczone numerami 
ewidencyjnymi 168/3 i 81, obręb 8 miasta Rawa Mazowiecka. Proponuje się nazwę  „Księże 
Domki”. 
Art.18. ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  stanowi, że „Do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów 
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników".  
Dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 168/3 Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej prowadzi 
księgę wieczystą LD1R/00012222/7, a dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 81 księgę 
wieczystą LD1R/00006052/9. Przedmiotowe działki stanowią własność Miasta Rawa Mazowiecka. 
Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się z potrzebą zapewnienia 
prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości 
przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.  
 
Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego  przedstawił Krzysztof Chałupka  - przewodniczący 
Komisji.   

   Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną zmianę uchwały w sprawie  nadania nazwy      
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drodze wewnętrznej  „Księże Domki”. 
 

Innych opinii nie było. 
 

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

 

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

Ad 13. Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

 

Temat referował  Sebastian Gromek Prezes Rawskie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. 

Powiedział m.in. 

 W związku z nowelizacją ustawy Prawo budowlane 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dotycząca zasad 
wydawania warunków przyłączania do sieci i został zmieniony art. dotyczący kar. Dlatego zachodzi 
konieczność dostosowania zapisów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.  
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, 
przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do 
zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne.  
Następnie, organ regulacyjny opiniuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
w zakresie zgodności z przepisami ustawy i wydaje, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, 
opinię nie później niż w terminie miesiąca od dnia doręczenia tego projektu.  
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę  i przyjęcia projektu 
Regulaminu oraz przekazanie go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, którym jest właściwy 
miejscowo Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie. 
   

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie miasta Rawa Mazowiecka i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

   

Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
 przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 
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Innych opinii nie było. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, przeciw 
– 0, wstrzymujących – 0. 
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
 

Ad 14.  Nieuwzględnienie wniosku. 

 

Przewodnicząca  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Katarzyna Kitlińska  przedstawiła stanowisko Komisji.  

W dniu 22 stycznia 2021 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T.W. W 
piśmie tym jego nadawca wnioskuje do organu stanowiącego Miasta Rawa Mazowiecka o 
podwyżkę diet radnych ( o 5 %). Wniosek ten Pan T.W. uzasadnił w szczególności inflacją i 
wyższymi kosztami życia i funkcjonowania radnych. 

Po zapoznaniu się z istotą wniosku, stanowiskiem jej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż 
wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie. 
Stosownie do dyspozycji przepisu art 25 ust 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez radę 
gminy. Na dzień procedowania przedmiotowego wniosku wysokość diet radnych Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka określa 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 
XXV/223/21 z dnia 28 stycznia 2021 r.  
Wysokość diet przysługujących radnych podlega ustawowemu ograniczeniu.  
W myśl art 25 ust 6 powołanej wyżej ustawy – wysokość diet przysługujących radnemu nie może 
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotnosci kwoty bazowej określonej w ustawie 
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U z 2020 r. poz. 1658) Wysokość maksymalnej diety 
przysługującej radnemu określa, w zależności od liczby mieszkańców gminy, rozporządzenie 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). Dla gmin od 15.000 do 100.000 mieszkańców ( a taką 
gminą jest Miasto Rawa Mazowiecka) prawodawca zastrzegł maksymalną wysokość diety do 
wysokości 75 % maksymalnej diety określonej przepisem art 25 ust 6 ustawy o samorządzie 
gminnym. Powołaną wyżej uchwałą nowelizującą Nr XXV/223/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. 
zwiększono dotychczasową wysokość diety zryczałtowanej dla przewodniczącego Rady i jego 
zastępcy do poziomu diety maksymalnej. Wysokość diet przysługujących pozostałym radnym za 
każdy udział w sesji rady i posiedzeniach jej komisji pozostawiono w dotychczasowej wysokości. 
Wynikało to z faktu, iż łączna wysokość diet pobierana przez tych radnych z tytułu udziału w 
sesjach rady i posiedzeniach komisji w ciągu miesiąca kształtowała się w wysokości diety 
maksymalnej. 

Z tych też względów powyższy wniosek o podwyższenie diet radnym Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka, obowiązujących na dzień jego procedowania, należy uznać za nieuzasadniony. 
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Dyskusji nie było. 
 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  
 nieuwzględnienia wniosku. 

 

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

Ad 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach  awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka 
osiągniętych w 2020 r.  

Temat referował  Arkadiusz Rataj Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

 
Temat referowała Jolanta Kosińska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. 
Powiedziała m. in. 
Działając na podstawie w art. 30 ust. 3,ustawy z dnia 26 tycznia 1982 roku Karta Nauczyciela  
organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę  
poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu 
do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
Analiza została przeprowadzona zgodnie z zasadami  wynikającymi z Karty Nauczyciela i wynika 
 z niej, że  nauczyciele mianowani oraz dyplomowani nie osiągnęli w 2020 roku średnich wynagrodzeń. 
Łączna kwota jednorazowego dodatku uzupełniającego, który należy rozdysponować pomiędzy 
nauczycieli z tych grup awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach 
miejskich, dla których organem prowadzącym jest miasto , wynosi 31 112,77 zł( w tym nauczyciele 
mianowani: 12 124,75 zł, nauczyciele dyplomowani: 18 988,02 zł). 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.  
 

   Ad 16.  Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby             

    związane z realizacją zadań.  

 

      Temat referowała Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

       Powiedziała m.in. 

       Na podstawie dyspozycji zawartej w art. 179 ust. 1  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r                                     

       o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku              

       burmistrz składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny         

       oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 

       Do zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny należy:  

1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;  
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;  
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz 
praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:  
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a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 
dostępu  do specjalistycznego poradnictwa,  
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;  
4) finansowanie: podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, finansowanie kosztów 
związanych  z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające;  
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym;  
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy. 

      Na lata 2019-2021 Miasto Rawa Mazowiecka posiada przyjęty Uchwałą Rady Miasta Rawa  
       Mazowiecka nr VI/49/19 z dnia 11.04.2019r. 3-letni Program Wspierania Rodziny dla miasta  
       Rawa Mazowiecka.              
 Głównym celem Programu, realizowanym poprzez cele szczegółowe i zadania jest                
      wspieranie rodzin z terenu miasta Rawa Mazowiecka, przeżywających trudności w wypełnianiu  
      funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
      W ramach celu - wspomaganie funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-          
       wychowawcze wyodrębniono następujące zadania: 
      - monitorowanie lokalnej sytuacji rodzin z dziećmi, w szczególności rodzin borykających się z                                   
        trudnościami opiekuńczo wychowawczymi (wskaźniki: liczba rodzin z dziećmi do 18 roku                     
        życia korzystających z pomocy społecznej,  liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia w          
        których stwierdzono trudności opiekuńczo- wychowawcze) 
     - prowadzenie pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (wskaźnik:                                     
        liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia objętych poradnictwem specjalistycznym) 
     - zapewnienie rodzinie wsparcia poprzez asystenta rodziny (wskaźnik: liczba rodzin objętych                            
       wsparciem asystenta rodziny). 
  
       W związku z powstałą w 2020r sytuacją zagrożenia Covid-19 monitorowanie sytuacji rodzin                              
        z dziećmi, a w szczególności z rodzin w których występowały trudności opiekuńczo -             
        wychowawcze było prowadzone przez pracowników socjalnych w ich rejonach pracy socjalnej                
        oraz asystenta rodziny z ograniczeniami wynikającymi z konieczności minimalizacji  
        bezpośrednich kontaktów. Sytuacje rodzin monitorowano na podstawie rozeznania środowiska,    
        wymianę informacji i współpracę w tym zakresie min. z pedagogami szkolnymi, pracownikami  
        ochrony zdrowia, policją, kuratorami sądowymi, zespołem interdyscyplinarnym oraz poprzez  
         kontakt z rodzinami telefoniczny lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych.  
        W przypadkach koniecznych, podejmowano działania bezpośrednie. 
        Podsumowując realizację Programu za rok 2020 ustalono następujące wskaźniki: 
       - liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia korzystających z pomocy społecznej - 74  
        ( w porównaniu do roku 2019 odnotowano spadek o 26 rodzin)  
      - liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia w których stwierdzono trudności opiekuńczo-                 
        wychowawcze - 49 (  w porównaniu do roku 2019 odnotowano spadek o 14 rodzin)  
      - liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia objętych poradnictwem specjalistycznym – 17 
        ( w porównaniu do roku 2019 odnotowano spadek o 27 rodzin)  
       - liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny - 16 ( w porównaniu do roku 2019                 
         zmniejszenie o 1 rodzinę) 
       - liczba zatrudnionych asystentów rodziny - 1 
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       - liczba innych specjalistów świadczących poradnictwo rodzinne - 1 
      - liczba wspieranych podmiotów wsparcia dziennego - 1 
   
       Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.  
 
       Ad 17.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

 
                            Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 
                            Sprawozdanie zawierało okres od 29  stycznia  2021 roku do 4 marca  2021 r. 
                            Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to: 
                            - przydział mieszkań socjalnych, 
                            - trudne warunki lokalowe, 

       Udział w spotkaniach: 
       - spotkanie w sprawie  WOŚP 
       - Wizyta u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
       - Spotkanie z Ojcem W. Adamczewskim oraz Prowincjałem O.O Pasjonistów, 
       - Spotkanie ws. przydziału lokali na ul. Mszczonowskiej, 
       - Spotkanie z Maciejem Sputowskim ws. wakeboardowego wyciągu na zalewie, 
       - Spotkanie z Panią  Anną Dyśko Komendantem Powiatowej Policji w Rawie  
         Mazowieckiej, 
       - Spotkanie z Konserwator Zabytków Aleksandrą Stępień 
       - Spotkanie z Arkadiusz Gajewski – radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
       - Spotkanie z Prezesem WISDOM DELEVOPER, 
       - Spotkanie ws. świetlicy środowiskowej, 
       - Spotkanie z wykonawcami rewitalizacji, 
       - Spotkanie z Prezesem WISDOM DEVELOPER Adamem Staruszkiewiczem, 
       -  Spotkanie z ojcem W. Adamczewskim – Przeorem O.O. Pasjonistów  
       - Spotkanie  - Rada budowy – rewitalizacja, 
       - Spotkanie z rodziną jubilatki – urodziny 100 lat,  
       - Spotkanie - Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich, 
       - Spotkanie z wójtem Gminy Rawa Mazowiecka  Michałem Michalikiem, 
       - Spotkanie z Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu Urzędu Wojewódzkiego              
         Bogumiłą Kapustą, 
       - Spotkanie z Piotrem  Bogumił – dyrektor PGE w Łodzi. 
 
        Radny Leszek Jarosiński zwrócił się do Burmistrza o dokładniejsze wyjaśnienia w sprawie  
        spotkania  z Ojcem W. Adamczewskim oraz Prowincjałem O.O Pasjonistów oraz spotkania  
        z Arkadiuszem Gajewskim – radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego, 
 
        Burmistrz Piotr Irla udzielił dodatkowych wyjaśnień. 
 

          Ad 20. Interpelacje, zapytania. 
 
         Przewodnicząca Rady Miasta  Grażyna Dębska przedstawiła treść pisma w sprawie: 
        -  Petycji  Pani Teresy Garlando o opinię  rady Miasta w sprawie przeprowadzenia Referendum      
           Ludowego, 

     -  treść uchwały III/33/2021  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  
        z dnia 19 lutego 2021  roku  w sprawie  możliwości sfinansowania planowanego deficytu   
        budżetowego w 2021 roku oraz prawidłowości planowanej kwoty długu przez Miasto  
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        Rawa Mazowiecka. 
 

         Rady Włodzimierz Błędek zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta w sprawie  budowy                            
         chodnika w ulicy Reymonta. 
       
         Radna Celina Szczur – Przewodnicząca Komisji Oświaty zabierała głos w sprawie wysokości  
         stypendiów dla uczniów szkól podstawowych. 
  
         Radny Stanisław Kabziński  apelował do Przewodniczącej Rady Miasta w sprawie  zaniedbanego  
         terenu należącego do PKS w Rawie Mazowieckiej oraz  budowy na tym terenie  myjni samochodowej. 
         Zdaniem radnego taka inwestycja winna być zakazana. 
          
        Ad 21. Zakończenie obrad. 

                          W  tym punkcie Przewodnicząca  Rady Miasta  ogłosiła zakończenie obrady XXVI Sesji      
                          Rady Miasta VIII kadencji. 
                          Sesja trwała od godz. 1200  do 1730.   
                          Sporządziła: Alicja Lasota



20 

 

 


