
P r o t o k ó ł

z obrad  XXIX  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta

Rawa Mazowiecka w dniu 24 czerwca 2021 r.

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

Uczestniczyło  14 radnych. 

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

Piotrowski,  Skarbnik  Miasta,  Naczelnicy  Wydziałów  Urzędu  Miasta,  Kierownicy

jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszeni przedstawiciele organizacji, zaproszeni

goście.

 

Obrady XXIX  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.

Powitała zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 14

radnych. 

Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.

1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2.  Przyjęcie  porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta.

4.  Debata nad raportem o stanie  Miasta Rawa Mazowiecka.

5.  Udzielenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka  wraz           

    ze sprawozdaniem z wykonania  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2020 rok.

7.  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

9.  Zmiana uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa



     Mazowiecka  na  lata  2021-2024 i prognozy długu.

    10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

11.  Przyjęcie  „Programu  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego  na  lata  2021-2022  dla

Miasta  Rawa Mazowiecka”.

    12. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie      

          Mazowieckiej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń     

          pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych               

          na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.                                                                             

   13. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  

          stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

    14. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.

    15. Raport z wdrażania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla 

          Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”.

    16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Rawa 

           Mazowiecka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  

            mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

            publicznego i o wolontariacie.

     17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za 2020 rok.      

     18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

     19.  Interpelacje, zapytania.

     20.  Zakończenie obrad.

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

 Uwag nie było.

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



Burmistrz Miasta Piotr Irla przedstawił raport o stanie miasta.

Szanowni Państwo,

miniony 2020 rok był czasem bardzo trudnym dla mieszkańców naszego miasta. Rok

naznaczony pandemią koronawirusa. Pandemia całkowicie wywróciła całe nasze życie

zarówno w sferze gospodarczej, kulturowej, a także społecznej. 

W tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie starałem się podejmować decyzje,

które  czasami  były  bardzo  trudne.  Mam  świadomość,  że  nie  wszystko  to  co

wykonywałem  jako  burmistrz  miasta  spotykało  się  z  pozytywnymi  opiniami

mieszkańców. Zapewniam jednak, że wszystkie Państwa wypowiedzi i opinie, starałem

się przemyśleć i wyciągnąć z nich właściwe wnioski do dalszego działania. Trzeba było

zorganizować zaopatrzenie mieszkańców w niedostępny i deficytowy towar jakim w

tym czasie były maseczki, do bezpiecznego funkcjonowania urzędu, szkół, przedszkoli

i żłobka niezbędne były odpowiednie środki dezynfekcyjne, ozonatory, dozowniki itp.

Musieliśmy  też  z  dnia  na  dzień  zmierzyć  się  ze  zmianą  organizacji  pracy  zarówno

w urzędzie jak również szkołach, przedszkolach, żłobku, instytucjach kultury, obiektach

sportowych.  Dzięki  zaangażowaniu,  zapobiegliwości  i  bardzo  aktywnej  pracy  całego

zespołu  pracowników  udało  nam  się  zorganizować  pomoc  dla  potrzebujących

mieszkańców. Uruchomione zostały  numery telefonów pod które  mieszkańcy mogli

dzwonić  i  zgłaszać  swoje  potrzeby  i  problemy.  Pomimo  nałożonych  restrykcji  i

obostrzeń  staraliśmy  się,   aby  ten  kontakt  odbywał  się  nie  tylko  mailowo  czy

telefonicznie,  ale również i osobiście. Jednak pomimo piętrzących się trudności udało

nam się wykonać szereg zadań,  wśród których jest między innymi wiele inwestycji.

Realizacja  inwestycji  w  okresie  pandemii  to  wielkie  wyzwanie,  które  w  wielu

przypadkach  było  niezależne  od  podejmowanych  przez  nas  starań.  Szczegółowo

przybliżę Państwu zrealizowane  w poprzednim roku zadania:



Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku - zadanie realizowane w latach 2019 –

2021. W roku 2020 wykonano przebudowę ulicy Krakowskiej, częściowo ul. Zamkowej,

Ziemowita, Krzywe Koło, Zatylnej oraz Mickiewicza. W ul. Krakowskiej przebudowano

układ  komunikacyjny  poprzez  wymianę  gruntu,  wykonanie  nowej  podbudowy

oraz warstwy nawierzchni bitumicznej. Wykonano chodniki oraz miejsca parkingowe.

W ul. Krakowskiej wykonano wykopaliskowe badania archeologiczne. Przebudowano

kanalizację  deszczową  oraz  sanitarną  oraz  sieć  wodociągową.  Wykonano  nowe

oświetlenie  uliczne  oraz  wbudowano  elementy  kablowe  systemu  monitoringu

i nagłośnienia. W pozostałych ww. ulicach rozpoczęto roboty ziemne branży drogowej,

sanitarnej oraz elektrycznej.  Zadanie jest elementem projektu „Rewitalizacja Miasta

Rawa Mazowiecka”. Całość zadania – 27,5 mln zł, w tym dofinansowanie: RPO – ok. 10

mln  zł  i  Fundusz  Dróg  Samorządowych  –  1,2  mln  zł.  Z  postępu  tych  prac  jestem

zadowolony.  Zdaję sobie sprawę z tego, że prowadzone prace budowlane stanowią

poważne utrudnienia dla kierowców. Zakres prowadzonych prac jest tak szeroki, że te

utrudnienia  muszą  występować,  bo  z  racji  ograniczonego  czasu  prace  muszą  być

wykonywane  na  kilku  frontach.  Jestem  przekonany,  że  już  wkrótce  historyczne

centrum miasta z nowym ładem przestrzennym stanie się wizytówką naszego miasta. 

Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji

społecznej w tym kulturalnej. Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020. W roku 2020

prowadzono  prace  polegające  na  wyposażeniu  budynku  jatek  w  meble  oraz

urządzenia. Dokonywano poprawek wynikających z odbioru robót oraz porządkowano

teren  inwestycji.  Zadanie  jest  elementem  projektu  „Rewitalizacja  Miasta  Rawa

Mazowiecka”. Całkowity koszt 4,6 mln zł w tym z RPO – 2,4 mln zł.

Ścieżka rowerowa. W ubiegłym roku udało się wybudować kolejny odcinek

trasy pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z osiedlem Zamkowa Wola o wartości

1,9 mln zł. Wokół ścieżki obecnie powstaje infrastruktura dydaktyczna, rekreacyjna

i sportowa. Powstanie także plac zabaw dla dzieci. Będzie to wkrótce wspaniałe



miejsce  do  rekreacji  i  wypoczynku.  Na  to  zadanie  pozyskano  dofinansowanie

z WFOŚiGW - 447.750 zł pożyczka oraz 671.624 zł dotacja. 

„Rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa

Mazowiecka”  –  obejmowało  wdrożenie  aplikacji  i  e-usług,  modernizację

serwerowni  Urzędu  Miasta,  zakup  sprzęt  serwerowego,  sieciowego  i

komputerowego.  Wartość  zadania  to   984.000  zł,  w  tym  wkład  Funduszy

Europejskich ok. 670.000 zł.

Przebudowa  kotłowni  w  budynkach  urzędu  miasta –  Pl.  Piłsudskiego  4

oraz 5. Zlikwidowane zostały stare kotły gazowe, a obiekty zostały podłączone do

sieci  ciepłowniczej.  Zainstalowany  został  także  węzeł  ciepłowniczy  w  budynku

socjalnym – Pl. Piłsudskiego 7.

Przebudowa  ulicy  Jana  III  Sobieskiego wraz  z  odwodnieniem  i  linią

oświetlenia ulicznego. W ramach tego zadania wykonano gruntowną przebudowę

ul.  Sobieskiego  wraz  z  kanalizacją  deszczową,  oświetleniem ulicznym  i  wieloma

miejscami  parkingowymi.  Koszt  inwestycji  to  1,68  mln,  w  tym  dofinansowanie

z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 824.000 zł

Remont  chodnika  przy  ul.  Jeżowskiej. Przebudowany  chodnik  o  długości

0,6 km wykonany został w miejscu dotychczasowego chodnika i jest dostosowany

jest do szerokości istniejącego pasa drogowego. Wartość inwestycji to 175 tys. zł.

Przebudowa ul. Polnej – II etap. W 2020 r. wykonana została przebudowa

ulicy  Polnej  wraz z  infrastrukturą podziemną.  Zadanie  realizowane przez Spółkę

Rawskie  Wodociągi  i  Kanalizacja  sp.  z  o.o.  jako  odtworzenie  nawierzchni  po

robotach wodno-kanalizacyjnych.



Wykonanie  nowej  nawierzchni  parkingu przy  Miejskim  Domu  Kultury

o pow. 400m² oraz nowej nawierzchni na  terenie  przy MDK o pow. 1400m² wraz z 

wymianą krawężników.

Opracowanie  koncepcji  remontu  i  przebudowy  budynku  przy  Pl.

Piłsudskiego 4, 69.000 zł.

Przebudowa  targowiska  miejskiego  przy  ulicy  Mickiewicza.  Zadanie

realizowane w latach 2019 – 2020. W ramach zadania rozebrano istniejące wiaty

handlowe  oraz  nawierzchnie.  Wykonano  odwodnienie  terenu  targowiska,

wybudowano  nowe  nawierzchnie  handlowe  oraz  chodniki  z  kostki  betonowej,

wykonano miejsca  parkingowe,  zainstalowano toaletę  publiczną,  przebudowano

oświetlenie  terenu  targowiska,  zamontowano  monitoring,  wybudowano  wiaty

handlowe  wraz  ze  stołami.  Wykonano  niezbędne  oznakowanie  poziome

i  pionowe.  W  roku  2020  wydatkowano  1,9  mln  zł.  Całkowity  koszt  inwestycji

2,4  mln  zł  w  tym  dofinansowanie  ze  środków  unijnych  w  ramach  Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich niemal 1 mln zł.

Przebudowa  ulic:  Mickiewicza,  Miłej,  Warszawskiej. W  ramach  zadania

w  2020  roku  wykonano  rozbiórkę  nawierzchni  jezdni  oraz  chodników  na  całej

długości  ulicy.  Przebudowano  kanalizację  deszczową,  instalację  sieci  gazowej,

odcinek sieci wodociągowej. Przebudowano oświetlenie uliczne. Wykonano nową

podbudowę  jezdni  oraz  chodników,  ustawiono  krawężniki  i  obrzeża,  położono

warstwę masy bitumicznej. Ze względu na opóźnienia ze strony PSG zakończenie

zadania zostało przesunięte na 2021 r.

Maluch  +  moduł  2,  to  projekt  Żłobka  Miejskiego  z  Oddziałami

Integracyjnymi.  „Tuptuś’  pozyskał  w roku  2020 środki  z Resortowego programu

wspierania  instytucji  dla  dzieci  do  lat  3  ogłoszony  przez Ministerstwo  Rodziny,



Pracy i Polityki Społecznej   z przeznaczeniem na funkcjonowanie. Wartość projektu

197.000 zł.

Przedszkole nr 2 „Niezapominajka” realizowało projekt "Utworzenie punktu

dydaktycznego w  ramach  konkursu  pn.  „Nasze  ekologiczne  pracownie”  pn.

„Zielona  Kraina”  przy  Przedszkolu  Miejskim  nr  2  Niezapominajka".  Całkowity

koszt projektu to 46.800,00 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi  - 42.120,00 zł.

Poszerzenie wjazdu do Przedszkola nr 2 kostką brukową usprawniło wjazd

samochodów dostawczych na teren placówki. Wartość inwestycji – 12.000 zł.

Projekt ekologiczny „Czysta woda – zdrowie i  radość” (realizacja zostanie

zakończona w czerwcu 2021) realizowany jest przez Przedszkole nr 3. Wiodącą ideą

projektu  jest  przygotowanie  dzieci  do aktywnego uczestnictwa w propagowaniu

postaw  ekologicznych  i  kształtowanie  poczucia  wartości  oraz  przydatności

indywidualnego, a także grupowego działania. Całkowity koszt projektu 19.500 zł

w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 17.500 zł.

Program Edukacji Ekologicznej pn. „ Dbamy o troposferę” realizowany przez

SP1 stwarza warunki udziału dla wszystkich uczniów poprzez udział w konkursach,

akcjach  proekologicznych,  badaniach  przyrodniczych.  Celem  programu  edukacji

ekologicznej realizowanego w szkole jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza

spowodowanego  niską  emisją  poprzez  podniesienie  świadomości  społeczności

szkolnej w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania i korzyści płynących dla

ludzkiego zdrowia oraz  środowiska z  likwidacji  tego zjawiska.  Dotacja  34.600 zł.

Udział własny 4.100,00.

Program  Edukacji  Ekologicznej  „  Utworzenie  pracowni  Edukacyjnej”

„ EKO – AUDYTORIUM” realizowany jest przez SP1.  Celem zajęć prowadzonych

w  nowoczesnej  pracowni  było  rozbudzenie  wśród  uczniów  świadomości



o szkodliwym działaniu zanieczyszczeń, zawartych w powietrzu jakim oddychamy.

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, uczenie poszanowania

przyrody,  kształtowanie  postaw proekologicznych,  uwrażliwienie  na  konieczność

ochrony środowiska. Dotacja 49 384,00. Udział własny 5652,00

„Utworzenie Ekopracowni pod chmurką pn. „Zielone Sójcze Wzgórze” przy

Szkole Podstawowej nr 4”. Dzięki pozyskanym środkom na terenie należącym do

szkoły zostały wykonane prace ziemne, wykonano system nawadniający, zakupiono

rośliny, meble ogrodowe, wykonano altanę oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.

Zainstalowano monitoring. Koszt 55.800 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW 50.000 zł.

"Zdalna  szkoła"  to  projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską

w  ramach  Programu  Operacyjnego  Polska  Cyfrowa,  który  miał  na  celu

"Wyeliminowanie  terytorialnych  różnic  w  możliwości  dostępu  do

szerokopasmowego  internetu  o  wysokich  przepustowościach".  Koszt  projektu

80.846,83 zł w tym dotacja z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 80.000 zł. W

ramach  projektu  zakupiono  25  szt.  laptopów  ze  słuchawkami  nausznymi

z  mikrofonem i  z  torbami  oraz  25 szt.  tabletów z  dostępem do internetu  LTE

(też  były  wyposażone  w  słuchawki  z  mikrofornem).  Wszystkie  laptopy  zostały

przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 1, natomiast 13 tabletów trafiło też do SP1,

a 12 szt. do Szkoły Podstawowej Nr 4.

"Zdalna  Szkoła+ (druga  edycja).  W  ramach  projektu  zakupiono  33  szt.

laptopów po 11 dla każdej ze szkół podstawowych (Nr 1, Nr 2 i Nr 4). Laptopy były

wyposażone w słuchawki  z  mikrofonami,  torby oraz myszy komputerowe. Koszt

całego  zadania  wyniósł  69.408,90  zł  i  w  całości  był  finansowany  z  PO  Polska

Cyfrowa.

Wymiana  układu  pomiarowego  w  Małej  Elektrowni  Wodnej

oraz modernizacja układu sterowania – wartość zadania 20.200 zł.



Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy blokach nr 4 i 5 na ul. Solidarności

celem doświetlenia oraz doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Tomaszowskiej

oraz przy ul. Kościuszki – wartość inwestycji 16.000 zł.

„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rawa

Mazowiecka".  Odbiór,  transport  i  unieszkodliwienie  azbestu  i  wyrobów

zawierających  azbest  z  11  nieruchomości  położonych  na  terenie  miasta  Rawa

Mazowiecka – wartość zadania 10 884 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW - 7166 zł.

,,Uporządkowanie  Gospodarki  wodno-ściekowej w  aglomeracji  Rawa

Mazowiecka – Faza II"  -  Modernizacja oczyszczalni  ścieków części  mechanicznej,

biologicznej,  osadowej  wraz  z  instalacją  aparatury  kontrolno-pomiarowej

i systemu zasilania. Koszt 5,5 mln zł netto, dofinansowanie 3,9 mln zł. Zadanie trwa.

Planowany termin zakończenia - lipiec 2022 rok.

,,Uporządkowanie  Gospodarki  wodno-ściekowej w  aglomeracji  Rawa

Mazowiecka  –  Faza  II"  -  Sterowanie  i  monitoring  Ujęcia  Wody  Boguszyce.

Połączenie linią światłowodową ujęcia wody w Boguszycach ze stacją uzdatniania

SUW Kolejowa. Koszt 12.000 zł.

,,Uporządkowanie  Gospodarki  wodno-ściekowej w  aglomeracji  Rawa

Mazowiecka  –  Faza  II"  -  Przebudowa  odcinka  głównego  kolektora

doprowadzającego  ścieki  z  przepompowni  głównej  do  Oczyszczalni  ścieków

Żydomice.  Przebudowa  ok.  400  mb  głównego  kolektora  tłocznego  oraz

modernizacja studni rewizyjnych na kanale grawitacyjnym. Koszt 755.000 zł netto,

dofinansowanie 640.000 zł. Planowany termin zakończenia prac - maj 2022 rok.

Budowa  oczyszczalni  wód  deszczowych  w  ul.  Zamkowej.  Wybudowano

urządzenia podczyszczające składające się z osadnika i separatora oraz osadnika na

dwóch kanałach deszczowych DN 500, zakończonych wylotami do rzeki Rylki. Koszt

inwestycji 213.500 zł netto.



Przebudowa  wodociągu  w  ul.  Polnej  (od  ul.  Niepodległości  do

ul. Konstytucji 3-go Maja). Zakres prac obejmował wykonanie ponad 240 mb sieci

wodociągowej  z  odejściami  bocznymi  do  17  posesji  wraz  z  robotami

odtworzeniowymi - 560.000 zł netto.

Modernizacja ujęcia wody Boguszyce.  Przeprowadzono wymianę agregatu

prądotwórczego  i  zmodernizowano  cały  budynek  wraz  z  utwardzeniem  terenu

wokół ujęcia - 182.300 zł netto.

Zakup ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków,

który  służy  do  wywozu  ustabilizowanych  osadów  ściekowych  na  pola.  Koszt  -

480.000 zł netto w tym pożyczka z WFOŚiGW - umarzalna w max. 40%.

„Budowa  dwóch  budynków  socjalnych”.  Etap  realizowany  w  2020  r.

obejmował budynek B o 40 lokalach i pow. użytkowej 1569m2. Blok został oddany

do użytkowania 4 marca 2021 r. Całkowita wartość budynku 4,68 mln zł. Inwestycja

była dofinansowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1,39 mln

zł, co stanowi 35% wartości całej inwestycji.

Remonty  zasobów  mieszkań  socjalnych  miasta -  w  pozostałych

administrowanych budynkach socjalnych, przeprowadzono  remonty na kwotę 93

tys.  zł.  Zakres  prac  obejmował  drobne  remonty  w  poszczególnych  lokalach

w ciągu całego roku. 

Remonty budynków RTBS wykonane w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych -

521.000  zł.  Zakres  wykonanych  prac  obejmował  malowanie  bloków,  budowę

wiatrołapu oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków:



etap 1 - zlokalizowanych przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, plac

Marszałka  Piłsudskiego  1  i  4  wraz  z  6  węzłami  cieplnymi.  Łączna  długość  sieci

i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych 1100 mb – 1,77 mln zł netto. 

etap  2  –  zlokalizowanych  przy  ulicy  Lenartowicza  27,  Reymonta  14  oraz

Południowej  27  wraz  z  trzema węzłami  cieplnymi  o  łącznej  długości  690  mb –

807.000 zł  netto.  Wsparcie ze środków WFOŚiGW w Łodzi  w formie umorzenia

pożyczki  w  wysokości  94.800  zł.  Pożyczka  łącznie  na  etapy  1  i  2  ze  środków

WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 2,28 mln zł.

Budowa  kwatery  nr  X przeznaczonej  do  składowania  odpadów

zawierających azbest. Wartość inwestycji 566.000 zł netto, w tym dofinansowanie

WFOŚiGW 438.000 zł.

Budowa  kwatery  nr  IX wraz  z  zakupem  kompaktora  do  zagęszczania

odpadów. W roku 2020 uzyskano wszystkie niezbędna pozwolenia oraz rozpoczęto

składowanie odpadów. Jest to kolejna z kwater składowania odpadów innych niż

niebezpieczne i  obojętne o pojemności 300 000 Mg. Koszt inwestycji  6,9 mln zł

netto, dofinansowanie WFOŚiGW - 5,17 mln zł.

Remont drogi dojazdowej do ZGO Pukinin od strony drogi wojewódzkiej -

123.000 zł netto.

Rozpoczęto rekultywację techniczną kwatery składowania odpadów innych

niż niebezpieczne i obojętne nr V - 310.000 zł netto.

Zamknięcie i rekultywacja kwatery nr VIII - 20.500 zł netto.

Wymiana poszycia plandekowego na hali sortowni - 128.000 zł netto.

Wymiana złóż filtracyjnych wody basenowej w Aquarium Centrum Fit

Rawa - 49.800 zł netto.



Sprzęt  medyczny  do  rawskiego  szpitala.  Zgodnie  z  wcześniejszymi

deklaracjami,  miasto  systematycznie  pomaga  rawskiemu  szpitalowi.  W  2020  r.

zakupiony został nowoczesny stół chirurgiczny z wyposażeniem o wartości prawie

99 tys. zł.

Mini obwodnica Rawy. Wykonana została koncepcja budowy drogi łączącej

ul. Mszczonowską z ul. Białą (wzdłuż kolejki wąskotorowej).

Łączenie  zalewów. Na  finiszu  jest  projektowanie  łączenia  zalewów.

W  2020  r.  przygotowano  dokumentację  techniczną  łączenia  zalewów  Górna

i Tatar, w zakresie niezbędnym do wykonania operatu środowiskowego.

Koncepcja  przebudowy  budynku  przy  Pl.  Piłsudskiego  4.  Wykonano

koncepcję przebudowy budynku, która obecnie służy jako materiał wyjściowy do

projektowania.

MDK. Pozytywne przeobrażenie można dostrzec w Miejskim Domu Kultury.

Oprócz zmian estetycznych wewnątrz i na zewnątrz można zauważyć zwiększoną

jego  aktywność.  Ciekawe  imprezy,  zajęcia  dla  młodzieży  to  nowe  oblicze  tej

placówki.  Koncerty  plenerowe,  występy  w  Miejskim  Parku,  to  coś  nowego  co

powinno umilać nam wszystkim niedzielne popołudnia i warte są kontynuowania.

Miejska  Biblioteka  Publiczna. Pozytywne  zmiany  nastąpiły  także

w  Bibliotece  Miejskiej.  Nowe  kierownictwo,  pełne  pomysłów,  inicjatywy

i  kreatywności  sprawiło,  że  z  nudnej  instytucji  biblioteka  przeobraziła  się

w chętnie odwiedzaną świątynię książki, humoru, kultury i rozrywki.

Nowy  dodatkowy  obiekt  Muzeum  Ziemi  Rawskiej –  jatki  miejskie,

to atrakcja dla rawian i potencjalna atrakcja turystyczna.  



Panująca  pandemia  sprawiła,  że  przez  ponad  rok  jednostki  te  ograniczyły  swą

działalność do Internetu, ale nadchodzi szansa powrotu do normalności.

Rozwój miasta to również praca miejskich spółek. Chcę  podkreślić ich duży

wkład w stałym podnoszeniu standardów świadczonych przez nie usług. Większość

z nich  wykorzystała  miniony rok  na realizację  projektów,  które  pozwoliły  na ich

rozwój i modernizację. Wpływa to na koszty życia w Rawie Mazowieckiej.  Według

ostatniego  raportu  firmy  Curulis,  rawianie  ponoszą  najniższe  opłaty  za  usługi

komunalne  w województwie  łódzkim.  Rawa  jest  także  jednym  z trzech

najtańszych pod tym względem miast w Polsce.

Kondycja finansowa miasta Rawa Mazowiecka wg 

Kluczowe znaczenie dla rosnącej bazy dochodowej

miasta mają rosnące wpływy   z podatków PIT i CIT

oraz rosnące wpływy z zewnętrznych źródeł finansowych, szczególnie dotacji 

celowych na zadania własne.

Dochody bieżące



Dużym zastrzykiem finansowym naszego miasta są dotacje inwestycyjne, które

w ostatnich latach znacząco wzrosły.



Poprawna  współpraca  z  gestorami  sieci sprawiła,  że  w  ostatnim  czasie

znacząco  poprawia  się  dostęp  do  różnorakich  mediów.  Łatwo  można  dostrzec

rozwój  sieci  gazowniczej  w  mieście,  czy  coraz  to  większą  dostępność  do

światłowodowego Internetu.



Poprawne  kontakty  z  inwestorami w  niedługim  czasie  przyniosą  efekty

lokalizacji nowych zakładów pracy na terenie naszego miasta.

Śmiem twierdzić, że nadszedł dobry czas dla Rawy. Na ten sukces ogromny

wpływ  miała  dobra  współpraca  pomiędzy  Burmistrzem  z  Radą  Miasta

i  Mieszkańcami  Rawy  Mazowieckiej.  Pragnę  tutaj  podziękować  wszystkim  za

merytoryczną i  spokojną współpracę na rzecz naszego miasta.  Dziękuję mojemu

zastępcy za zaangażowanie, Pani Sekretarz za organizację urzędu, Pani Skarbnik za

troskę  o  budżet  miasta,  naczelnikom,  pracownikom  oraz  wszystkim

współpracownikom i partnerom za sumienność, życzliwość i pełne zaangażowanie

w codzienną pracę. 

Dziękuję  również  dyrektorom  jednostek  wychowawczych,  oświatowych

i  kulturalnych,  dla których rok 2020 był  rokiem szczególnym,  bo ich  działalność

odbywała  się  przede  wszystkim  w  formie  zdalnej.  Dziękuję  merytorycznym

i  kompetentnym  prezesom  spółek  za  spokojną  i  harmonijną  pracę.  Duża

odpowiedzialność całego zespołu oraz atmosfera wzajemnego zaufania pozwoliła

nam koncentrować się na właściwej realizacji różnorodnych zadań.

Wiele  udało  się  zrobić,  ale  jest  jeszcze  wiele  potrzeb.  Mam  tego  świadomość,

o  wielu  potrzebach  informujecie  mnie  Państwo  osobiście  podczas  rozmów

i indywidualnych spotkań. Bardzo je cenię. Rozmowy z Państwem i wszelkie formy

konsultacji dają mi właściwy obraz potrzeb naszych mieszkańców, które stopniowo,

w miarę możliwości finansowych realizujemy.

W debacie głos zabierali:

Radny Leszek Jarosiński - odniósł  się do rewitalizacji i zgłosił swoje uwagi:

- obszar staromiejski źle zaprojektowany 



- ul. Krakowska i Miła  nie powinny być jednokierunkowe,

- źle zaprojektowane skrzyżowanie ulicy Mickiewicza z Krakowską, 

- brak zaprojektowanych parkingów, nie został wybudowany parking przy ulicy

  Słowackiego, 

- harmonogram prac przy rewitalizacji źle zaprojektowany co powoduje duże  

  utrudnienia dla mieszkańców, dlaczego rewitalizacja została rozpoczęta tak  

  późno.

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi.

Radny Stanisław Kabziński – zgłosił uwagi:

 - zła komunikacja na ulicy Targowej, brak pasa wyłączeniowego w kierunku    

   Nowego Miasta bardzo utrudnia komunikacje co powoduje korek na ulicy,  

 - bardzo źle wybudowane ulice Reymonta, Targowa i Opoczyńska.

Radny Tomasz Góraj – plan rewitalizacji miasta został zatwierdzony przez Radę,

środki 26 mln. złotych zatwierdzone w budżecie miasta, nikt z radnych nie był

przeciw, trudny rok 2020, pandemia zatrzymała inwestycję, obecnie wszystko

nadrabiamy, trochę zrozumienia.

Rada Celina Szczur – w imieniu mieszkańców  przekazała podziękowania dla 

Burmistrza za wysiłek włożony w realizacje inwestycji w mieście, mieszkańcy to

widzą, żeby cos zrobić trzeba przejść przez niedogodności.

Po zakończeniu rewitalizacji na pewno miasto będzie piękniejsze.

Radna  Katarzyna  Kitlińska –  również  w  imieniu  mieszkańców   przekazała

podziękowania dla Burmistrza wymieniając zrealizowaną ścieżkę rowerową.



 

Ad 5.  Udzielenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały

w sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.

Uchwała  w  sprawie   udzielenia  Burmistrzowi  Miasta  Rawa Mazowiecka  wotum

zaufania w głosowaniu jawnym  została przyjęta większością głosów. 

Głosowało 14 radnych.  za – 11, przeciw – 3, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu protokołu.

Ad 6. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2020.

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta.

Powiedziała m.in. 

 

Dochody planowano 109 161 339,48 zł, wykonano 101 933 209,87 zł,  co stanowi

97,61 % realizacji planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 92 617 231,09 zł  tj. na poziomie 98 % planu

rocznego. Dochody majątkowe wykonano na kwotę  9 315 978,78  zł co stanowi

92,62 % planu rocznego.

W dochodach bieżących budżetu główne źródła to:

 subwencja oświatowa z budżetu państwa –13 693 193,00 zł;

 dochody z dotacji celowych z budżetu państwa i innych funduszy celowych

na realizację zadań własnych i zleconych  – 27 044 109,67 zł;



 dofinansowanie  z   budżetu  Unii  Europejskiej  i  wkładu  krajowego  –

624 462,45 zł;

 dochody z podatków i opłat lokalnych  – 17 682 689,62 zł;

 dochody z udziałów w podatkach  PIT i CIT – 27 843 587,88 zł;

 wpływy z usług oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi do lat 3 –

2 604 784,94 zł;

 dochody  z  gospodarowania  mieniem  komunalnym  i  dywidenda   –

2 445 767,82 zł.

W dochodach bieżących największą pozycje stanowią udziały w podatku PIT i CIT tj.

30  %  dochodów  ogółem,  dotacje  celowe  na  realizację  zadań  własnych

i  zleconych  stanowią  29  %  dochodów  ogółem,  dochody  z  podatków  i  opłat

lokalnych stanowią 19 % dochodów ogółem.

W dochodach majątkowych głównie źródło to dotacje z zewnętrznych źródeł na

dofinansowanie inwestycji miejskich, w kwocie łącznej 9 014 498,47 zł, w tym:

-   dofinansowanie  z  budżetu  Unii  Europejskiej  i  wkładu  krajowego  na

rewitalizację miasta i projekt eUrząd  - łącznie 2 099 639,47  zł,

-  dofinansowanie przebudowy targowiska miejskiego – 993 548 zł, 

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji  Lokalnych – 3 028 449 zł, 

- dofinansowanie z Banku  Gospodarstwa Krajowego do budowy budynku   

  socjalnego – 642 000 zł, 

- dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych z Funduszu Dróg 

  samorządowych –  1 635 284,00 zł, 

- dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na modernizację elektrowni wodnej –  

  kwota 127 940 zł 

-  dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi  na budowę ścieżki rowerowej – 

   487 638,00 zł



Wydatki planowano 115 260 477,48 zł, wykonano 100 079 022,92 zł,  co 

stanowi 86,8 % realizacji planu.

Wydatki bieżące planowano w kwocie 92 456 977,48 zł, wykonanie 86 171 718,35 

zł, co stanowi 93,2 % realizacji planu, wykonane wydatki bieżące stanowią 85 % 

wydatków ogółem.

W  poniesionych  wydatkach  bieżących  największą  pozycję  stanowią  wydatki  na

wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie łącznej 37 262 898,41 zł, co

daje  43,2 % ogólnej kwoty wydatków bieżących, kolejna grupa to wydatki związane

z  realizacją  zadań  statutowych  to  kwota  15 633 947,7  zł,  która  stanowi  18,1  %

ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( zasiłki  z  pomocy społecznej,  świadczenia

500+,  świadczenia  300+,stypendia)  na  kwotę   25 563 379,4  zł  i  stanowią  30  %

ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki na dotacje celowe przekazane na realizację zadań bieżących na kwotę 

7 028 731 zł.

Wydatki poniesione na obsługę długu na kwotę  682 762 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 13 907 305 zł, co stanowi poziom 

wykonania 61 % planu rocznego. Poniesione wydatki dotyczą głównie inwestycji:     

w infrastrukturę drogowa naszego Miasta na wartość 5, 2 miliona złotych, 

budownictwo mieszkaniowe i zakup nieruchomości na kwotę ogółem ponad 2 

miliony zł, modernizacja i cyfryzacja zadań w administracji publicznej na kwotę 

ponad 600 tysięcy, ochrona zdrowia mieszkańców to 100 tysięcy złotych, 

modernizacja targowiska miejskiego blisko 2 miliony złotych, rewitalizacja 

zabytkowych obiektów, placów i ulic w centrum Miasta i na kwotę łączną blisko       

4  miliony złotych. natomiast 8 zadań to zadania kontynuowane w roku 2021 .



Budżet miasta  na koniec 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości  

1 854 186,95 zł , przy planowanym deficycie w kwocie 6 099 138  zł. W 2020 roku na 

realizację inwestycji miejskich pozyskano przychody z emisji obligacji komunalnych 

w kwocie 15,5  milionów złotych. Spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki 

na kwotę łączą 7,1 miliona zł. Na koniec 2020 roku kwota długu wynosiła 42,3 

miliona zł, co stanowi 41,5 % dochodów wykonanych na koniec roku. Wartość 

mienia komunalnego Miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2020 wynosiła ponad 

254 miliony złotych i wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 17 milionów

złotych. Państwo Radni otrzymali w miesiącu marcu br. materiały szczegółowe tj. 

wszystkie sprawozdania wraz z częścią opisową, informacje dotyczącą realizacji 

zadań w WPF, informację o stanie mienia komunalnego, informacje dotyczące 

instytucji kultury. Materiały te były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji

Rady Miasta, udzielano wyjaśnień i odpowiadano na zadawane pytania.

W dyskusji głos zabierali:

Radny Leszek Jarosiński – na koniec 2020 roku kwota długu wynosiła 42,3 miliona zł,

co stanowi 41,5 % dochodów wykonanych na koniec roku, 

- jakie są prognozy na następne lata,

- jakie są prognozy realizacji budżetu na kolejne lata, 

- jakie są plany na spłatę zadłużenia,

-  niezrealizowane inwestycje,  budowa ścieżki  rowerowej,  remont hali  sportowej

TATAR, remont boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4.

Odpowiedzi udzielała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.

Realizacja inwestycji nie była zagrożona, nadwyżka operacyjna na koniec roku  

2020 to kwota  ponad 6 mln zł, to bardzo dobry wynik, który  ma wpływ na                

kolejne  lata, mamy możliwość zaciągania kolejnych kredytów, jeżeli zajdzie taka  



konieczność. Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta spłata zadłużenia 

przewidywana do 2034 roku.

Burmistrz Miasta Piotr Irla udzielał odpowiedzi.

Okres pandemii w 2020 roku spowodował, że z ostrożnością podeszliśmy do 

realizacji inwestycji, zwłaszcza tych z dofinansowaniem zewnętrznym.

Obecnie te inwestycje są realizowane:

- boisko przy Szkole Podstawowej Nr 4 będzie realizowane z własnych środków,       

  na złożony wniosek nie otrzymaliśmy dofinansowania,

- remont hali sportowej TATAR, obecnie  inwestycja jest na etapie projektowania     

  i uzyskania pozwolenia na budowę, to inwestycja jest wieloletnia i jej realizacja  

  nie jest zagrożona.

Radny Sławomir Stefaniak – realizacja inwestycji w 2020 roku na poziomie 13,5 

mln złotych to dobry wynik. Dofinansowanie na poziomie 9 mln. złotych to praca 

Burmistrza i jego służb.

Zadania były realizowane zgodnie z harmonogramem.

Zadłużenie na poziomie 40% to dobry współczynnik. Budżet w 2020 roku był 

realizowany prawidłowo. Pozytywna Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest 

tego potwierdzeniem.

Opinię Komisji Oświaty  przedstawiła  Celina Szczur -przewodnicząca komisji.

Komisja Oświaty pozytywnie ( jednogłośnie) zaopiniowała sprawozdanie z realizacji 

budżetu za 2020 rok. Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała prawidłowo.

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił  Tomasz Góraj -przewodniczący komisji.



Komisja Komunalna  pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu 

za 2020 rok. Głosowało 4 członków, za -3, 1 wstrzymujący.

Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego   przedstawił  Krzysztof Chałupka-

przewodniczący komisji.

Komisja Komisji Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała 

sprawozdanie z realizacji budżetu za 2020 rok 

Głosowało 5 członków, za -3, 2 - wstrzymujący.

Opinię  Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak -przewodniczący komisji.

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji budżetu za 

2020 rok. 

Głosowało 5  członów, za - 4, 1 wstrzymujący.

Realizacja budżetu w 2020 roku przebiegała prawidłowo.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść uchwały                 

Nr III/64/2021 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z 

dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza 

Miasta z wykonania budżetu za 2020 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa 

zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z  

wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały

w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka 

wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 

2020 r.



Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa 

Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka 

za rok 2020 w głosowaniu jawnym  została przyjęta większością głosów. 

Głosowało 14 radnych.  za – 11, przeciw – 3, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu protokołu.

Ad 7. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

Głos zabrała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta.

Powiedziała m.in.

Zgodnie z art.271 ustawy o finansach publicznych, po zapoznaniu się ze  

sprawozdaniami  finansowymi  i sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 

miniony rok budżetowy oraz stosownymi opiniami, Rada Miasta podejmuje 

uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka badała wykonanie budżetu          

i wydała stosowny wniosek.

Następnie  Pan Daniel Łaski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  przedstawił 

opinię Komisji Rewizyjnej z  wykonania budżetu Miasta.

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka przygotowanie do procedury 

absolutoryjnej przeprowadziła podczas trzech posiedzeń. 

Pierwsze z nich odbyło się 6 maja 2021 roku.

Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący      

i jego zastępca. 

Celem spotkania było wydanie opinii z wykonania budżetu miasta Rawa 

Mazowiecka za 2020 rok.



Podczas posiedzenia komisja zapoznała się  i poddała ocenie następujące 

informacje:

 - sprawozdanie Burmistrza z wykonania dochodów Miasta Rawa Mazowiecka, 

w tym dochody z dotacji i dofinansowania inwestycji w kwocie 9 014 498,47.

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono 

protokół oznaczony  NR 4/2021 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

Drugie posiedzenie odbyło się 12  maja 2021 roku .

Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący      

i jego zastępca. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z: 

- sprawozdanie Burmistrza z wykonania wydatków Miasta Rawa Mazowiecka,

- dofinansowanie organizacji, stowarzyszeń i związków nie będących 

   jednostkami sektora finansów publicznych w 2020 roku.

 - pozostałych informacji w sprawie wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka 

   na dzień 31.12.2020 r.

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono 

protokół oznaczony  NR 5/2021 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

Trzecie posiedzenie  odbyło się 2 czerwca 20 21 roku.

 Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący     

i jego  zastępca. Podczas tego posiedzenia Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej 

Daniel Łaski zapoznał członków Komisji z treścią uchwały Nr III/64/2021 Składu 

Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2021 

roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania 

budżetu za 2020 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie 



sprawozdanie Burmistrza Miasta Rawa  Mazowiecka z  wykonania budżetu Miasta 

za 2020 rok.

Następnie zwrócił się z pytaniem czy w związku z poprzednimi posiedzeniami  

komisji z dnia 6 i 12 maja 2021 r. w sprawie badania dochodów i wydatków 

budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, sprawozdań finansowych oraz informacji 

przedstawionych przez Skarbnik Miasta są zapytania  lub uwagi. Członkowie Komisji

stwierdzili,  że nie wnoszą żadnych uwag ani pytań. Następnie  Przewodniczący 

Komisji  Rewizyjnej Daniel Łaski  przedstawił Komisji wniosek o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka i przeprowadził głosowanie.

Komisja stwierdziła, że w wyniku badania dochodów i wydatków budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka, sprawozdań finansowych oraz pozostałych informacji 

określonych w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stawia 

wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 

2020 r.                        

W jawnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało 6 członków,           

za – 5, przeciw - 0, wstrzymujących – 1.

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono 

protokół oznaczony NR 6/2021 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

 Jednocześnie Komisja skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej  wniosek       

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2020.

 

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska   przedstawiła  treść  uchwały

Nr III/100/2021 Składu Orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Łodzi  z

dnia  9 czerwca 2021 r.  w sprawie opinii  dotyczącej  wniosku Komisji  Rewizyjnej



Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie absolutorium za 2020 rok. Regionalna

Izba Obrachunkowa zaopiniowała  pozytywnie  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady

Miasta Rawa Mazowiecka  w sprawie absolutorium za 2020 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  przedstawiła treść projektu uchwały

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za

2020 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  za  2020  rok

w głosowaniu  jawnym została przyjęta większością głosów.  

Głosowało 14 radnych, za – 11, przeciw – 3, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu protokołu.

Burmistrz Miasta Piotr Irla  podziękował radnym za udzielone absolutorium,  dodał,

że będzie starał  się aby budżet na 2021 rok był wykonany zgodnie z założeniami

uchwały budżetowej i planu inwestycyjnego. 

Ad  8.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok.

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta.

Powiedziała m.in.

 Przedłożony  projekt zmiany budżetu Miasta na 2021 rok obejmuje:

Zmiany w planie dochodów.

1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.



- wprowadza się do planu dochodów w § 6280  kwotę 238 065 zł dofinansowanie

z  banku  Gospodarstwa  Krajowego  z  tytułu  zakończenia  budowy  budynku

mieszkalnego – socjalnego przy ul. Mszczonowskiej. Ostatnia rata dofinansowania

wpłynęła do budżetu po rozliczeniu całego zadania.

2/ Dział 750 Administracja publiczna.

-  w  §  0950  dochody  w  wysokości  20 000  zł  to  uzyskane  wpływy  z  wpłat

z odszkodowań z tytułu polis ubezpieczenia majątku Miasta,

-  §  6207  kwota  135 000  zł  to  ostatnia  transza  dofinansowania  z  budżetu  Unii

Europejskiej  na  projekt  Urząd.  zadanie  zakończone  w  bieżącym  roku,

dofinansowanie wpłynęło po zakończeniu i rozliczeniu całego projektu. 

3/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat.

- przenosi się kwotę 1 000 zł z tytułu planowanych dochodów z odsetek pomiędzy

paragrafami 0910 i 0920, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

4/ Dział 801- Oświata i wychowanie.

–  w  §   0830 wprowadza  się  zwiększenie  planowanych  dochodów o  400 000  zł

z  wpłat  od innych gmin,  z  których dzieci  uczęszczają do przedszkoli  publicznych

prowadzonych przez Miasto oraz do  placówek niepublicznych prowadzonych przez

osoby fizyczne.

5/ Dział 851 – Ochrona zdrowia.

- w § 0970 w kwocie 6 000 zł to dofinansowanie z budżetu państwa,  przeznaczone

na  pokrycie  kosztów  dowozu  do  punktów  szczepień  COVID-19,  osób

niepełnosprawnych lub starszych, które wymagają takiej pomocy.



6/ Dział 852 – Pomoc społeczna.

- zwiększenie o kwotę 3 000 zł planowanych dochodów w § 0970 dotyczy zwrotu 

zasiłków z pomocy społecznej, pobranych niezasadnie.

7/ Dział 855 – Rodzina.

- zwiększenie o kwotę 15 000 zł planowanych dochodów w § 0970 dotyczy zwrotu 

zasiłków  i świadczeń alimentacyjnych pobranych niezasadnie.

Zmiany w planie wydatków.

1/ Dział 600 – Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

1. Dofinansowanie budowy chodnika w ulicy Tomaszowskiej

Plan – 0

Zwiększenie – 30.000,00 zł

Plan po zmianach – 30.000,00 zł

Środki  będące  przedmiotem  korekty  przeznaczone  będą  na  dofinansowanie

budowy  chodnika  w  ulicy  Tomaszowskiej  na  odcinku  od  cmentarza  do  ulicy

Przemysłowej.   Inwestorem  zadania  będzie  Powiat  Rawski,  Miasto  Rawa

Mazowiecka przekaże dotację na budowę zadania w kwocie jw.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Opracowanie  dokumentacji  technicznej  budowy  drogi  do  terenów

mieszkaniowych  zlokalizowanych  pomiędzy  ulicami  1-Maja,  Faworną

i rzeką Rawką.

Plan – 0



Zwiększenie – 50.000 ,00 zł

Plan po zmianach – 50.000,00 zł

Po dokonaniu zmian podziałowych można przystąpić do projektowania tej drogi.

Jej  budowa  otworzy  możliwość  inwestycji  mieszkaniowych  na  tym  terenie.

Dodatkowo, droga ta zapewni dostęp do miejskich działek przeznaczonych w mpzp

na budownictwo mieszkaniowe.

2. Budowa  ścieżki  pieszo-rowerowej  wraz  z  terenami  zieleni  i  bazą

dydaktyczną na odcinku od ulicy Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego.

Plan – 475.000,00 zł

Zwiększenie – 15.000,00 zł

Plan po zmianach – 490.000,00 zł

Miasto Rawa Mazowiecka zamierza zagospodarować teren przylegający do ścieżki

pieszo – rowerowej poprzez budowę placu zabaw dla dzieci. Po uzyskaniu oferty

z firmy SUN+ na realizację inwestycji (zaprojektowanie, dostawa, montaż) zachodzi

konieczność zwiększenia środków finansowych w tej pozycji  o 15 000 złotych. 

2/Dział 750 – Administracja publiczna.

Rozdział 75095.

1. Remont budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4

Plan -  300.000,00 zł 

Zwiększenie - 100.000,00 zł

Plan po zmianach – 400.000,00 zł

W związku z koniecznością wykonania badań archeologicznych (wymaganych 

decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) wyprzedzających realizację 



inwestycji polegającej na pracach ziemnych związanych z remontem budynku 

Urzędu Miasta przy Placu Piłsudskiego 4 należy zwiększyć planowane środki na 

inwestycję (koszt badań wynosi 44.895,00 zł.). Ponadto po dokonanych 

uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków konieczne jest 

wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych, która umożliwi 

wysychanie zawilgoconych i zasolonych ścian fundamentowych. Dla prawidłowo 

działającej wentylacji  należy udrożnić część kanałów wentylacyjnych 

(odprowadzenie powietrza) i wykonać kratki wentylacyjne w ścianach (napływ 

powietrza).  Po zapewnieniu wentylacji piwnic należy skuć wszystkie tynki ze ścian, 

posadzek, zdemontować niepotrzebne drzwi wewnętrzne. Powyższe działania 

pozwolą na wyprowadzenie wilgoci z piwnic i ich osuszenie. Przedstawione prace 

wpływają na konieczność zwiększenia planowanej kwoty środków na tym zadaniu.

3/ Dział 758 – Różne rozliczenia.

- zwiększa się o kwotę 69 488 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.

4/ Dział 801 – Oświata i wychowanie.

- rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 400 000 zł wysokość planowanych  

  wydatków bieżących na dotacje dla przedszkoli  niepublicznych, prowadzonych 

   przez osoby fizyczne na terenie naszego Miasta. Korekta planu wydatków do 

   wysokości faktycznych wydatków niezbędnych na ten cel.

- rozdział 80195  – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 67 959 zł  wysokości 

   planowanych wydatków na realizacje projektu finansowanego z budżetu Unii 

   Europejskiej w Szkole Podstawowej Nr 2 „Szkoła bez granic”, finansowanie             

   z środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2020 roku. 

5/ Dział 851 – Ochrona zdrowia.



- rozdział 85154 – zwiększenie o 95 382 zł planowanych wydatków na realizację 

zadań objętych Miejskim Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Środki na zwiększenie planu wydatków pochodzą z nie wydatkowanych w 2020 

roku dochodów uzyskanych  z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych,

- rozdział 85195 – zwiększenie planowanych wydatków  w kwocie 6 000 zł

  o środki z budżetu państwa, przeznaczone na pokrycie kosztów dowozu do  

  punktów szczepień osób starszych i niepełnosprawnych.

6/ Dział 855 – Rodzina.

-  rozdział  85516  -   wprowadza  się  do  planu  wydatków  wymianę  urządzeń

monitoringu  wizyjnego  wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynku  Żłobka  Miejskiego

„TUPTUŚ” z kwotą  25 000 zł. Wymiana urządzeń jest konieczna z uwagi na to, 

że dotychczas używane uległy mikro chemicznej i mechanicznej korozji, od dwóch

lat były naprawiane. Dalsza ich eksploatacja jest nieopłacalna.

- rozdział 85595 – wprowadza się środki w wysokości 22 000 zł na wykonanie 

Programu funkcjonalno-użytkowego dla Centrum opiekuńczo-mieszkalnego              

w Rawie Mazowieckiej wraz  z wymaganymi załącznikami. Środki te zostaną 

wykorzystane  do zawarcia umowy dotyczącej przygotowania dokumentacji 

programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi załącznikami tj. rzutami 

pomieszczeń, mapą zagospodarowania terenu, kosztorysem inwestorskim. 

Przedmiotowa dokumentacja jest niezbędną jako załącznik do wniosku o udzielenie

dofinansowania  na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Rawie 

Mazowieckiej. Nabór wniosków trwa do końca czerwca 2021r. Środki na realizację 

przedmiotowego programu są udzielane  w wysokości do 100% przez Ministerstwo 

Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.



7/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 90095 – wprowadza się do planu wydatków budżetu kwotę 25 000 zł jako

wkład własny do projektu „Modernizacja oświetlenia ciągu rowerowego od tamy

do ul.  Fawornej”.  Burmistrz  Miasta przygotował  wniosek do WFOŚiGW w Łodzi

o  dofinansowanie  projektu  wymiany  28  opraw  oświetleniowych  wzdłuż  ścieżki

rowerowej. 

8/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność.

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego

Plan – 24.617.000,00 zł 

Zwiększenie – 1.200.000,00 zł

Plan po zmianach – 25.817.000,00 zł

W trakcie realizowanych prac na fragmentach przebudowywanych ulic zachodzi 

potrzeba dodatkowego wzmacniania podbudowy i ułożenia nieco grubszych 

warstw bitumicznych. Niezbędne jest także wykonanie dodatkowych elementów 

kanalizacji deszczowej (wpusty, studnie) oraz przebudowa odkrytych, a 

nieplanowanych odcinków instalacji teletechnicznych. Jednocześnie, w trakcie 

wykonywania prac podjęto decyzję o podłączeniu rur spustowych budynków 

Miasta do budowanej kanalizacji deszczowej (ul. Warszawska). Planowane jest 

również podłączenie do kanalizacji deszczowej budynków Urzędu Miasta 

zlokalizowanych przy Placu Piłsudskiego. 



Powyższe prace wpływają na zwiększenia środków w budżecie.

1.1 Obszar A i E (ul. Krakowska) 

Plan – 19.400.000,00 zł 

Zwiększenie – 1 017.000,00 zł

Plan po zmianach – 20.417.000,00 zł

1.2 Obszar B 

Plan – 1.627.000,00 zł 

Zwiększenie – 83.000,00 zł

Plan po zmianach – 1.710.000,00 zł

1.3 Obszar C, D i skablowanie ul. Mickiewicza

Plan – 2.660.000,00 zł 

Zwiększenie – 50.000,00 zł

Plan po zmianach – 2.710.000,00 zł

1.4 Przebudowa ul. Mazowieckiej

Plan – 130.000,00 zł 

Zwiększenie – 50.000,00 zł

Plan po zmianach – 180.000,00 zł

Przy  realizacji  inwestycji  należy  przewidzieć  nadzór  inwestorki  oraz  wykonanie

oświetlenia ulicy, co wpływa na zwiększenie środków w budżecie.

III.  W planie przychodów budżetu Miasta w załączniku nr 3,  dla zrównoważenia

budżetu i pokrycia deficytu, wprowadza się zwiększenie:

-  kwoty wolnych środków o 1 100 000 zł,



-  przychodów  z  niewykorzystanych  w  2020r.środków  pieniężnych  na  rachunku

bieżącym  budżetu,  wynikających  z  rozliczenia  dochodów  i  wydatków  nimi

finansowanych  związanych  ze   szczególnymi  zasadami  wykonania  budżetu

określonymi  w odrębnych  ustawach-  120 805  zł  tj.  dochody  z  opłat  za  wydane

zezwolenia  na  sprzedaż  alkoholu  w  2020  r.  (95 382  zł),  środki  z  rachunku

dofinansowania budowy dróg lokalnych (25 423 zł),

-  środków  wynikających z  rozliczenia  środków określonych w art.5  ust.1  pkt  2

ustawy i dotacji na realizację programu, projektu  lub zadania finansowanego  z

udziałem tych środków ( środki unijne w kwocie 67 959 zł dla Szkoły Podstawowej

Nr 2).

W dyskusji głos zabierali:

Stanisław  Kabziński:  brak  podejmowanych  działań  ws.  interpelacji  złożonej

w  zeszłym  roku  dot.  przebudowy  parkingu  na  ul.  Tomaszowskiej  8  (Wydział

Komunikacji Starostwa Powiatowego). 

Radny stwierdził, że wnioski radnych klubu PIS nie są realizowane.

Burmistrz:  ul.  Tomaszowska  jest  drogą  powiatową.  Kwestie  co  do  zakresu

przebudowy należą do Zarządu Powiatu Rawskiego i Rady Powiatu Rawskiego. 

Leszek  Jarosiński:  prośba  o  przybliżenie  kwoty  1 200 000  zł,  o  którą  ma  być

zwiększony budżet na prace związane z rewitalizacją rynku staromiejskiego.

Problem na rogu ul. Przemysłowej i Tomaszowskiej – w okresie zimowym zbiera się

tam woda, co powoduje wyrwy i uszkodzenia samochodów oraz utrudnienia dla

osób prowadzących w tym miejscu działalność gospodarczą.



Burmistrz:  Przybliżenie kwoty 1 200 000 zł  – m.in. ujęcie w zakresie rewitalizacji

ulicy  Mazowieckiej;  w  trakcie  prac  na  Pl.  Piłsudskiego  w  ciągu  ul.  Krakowskiej

zapadła  decyzja  o  wymianie  gruntu  oraz  potrzeba  wykonania  prac  przez

archeologów; zmiana technologii na ul. Warszawskiej – zastosowanie podbudowy

betonowej; wydatki związane z podłączeniem do kanalizacji deszczowej.

Ul. Tomaszowska – w czerwcu uruchomiony został program przebudowy przejść

dla pieszych. Wnioski zostały złożone na m. in. modernizację przejść dla pieszych na

ul. Kościuszki i ul. Tomaszowskiej. 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany

budżetu  miasta  na  2021  rok.  Głosowało  5  członków,  za  4  głosy,  1  głos

wstrzymujący.

Przewodnicząca  Rady  Miasta  Grażyna  Dębska przedstawiła   treść  projektu

uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało

14 radnych, za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących – 3.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad. 9.  Zmiana uchwały w sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta

Rawa  Mazowiecka  na  lata 2021-2024 i prognozy długu. 

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta.



Powiedziała m.in. 

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji  wprowadzono do planu przychodów

środki  w wysokości 1 288 764 zł pochodzące z rozliczenia 2020 roku ze źródeł: wolne

środki,  o  których  mowa  w  art.217  ust.2  pkt  6  ustawy  o  finansach  publicznych,

przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających  z  rozliczenia  dochodów  i  wydatków  nimi  finansowanych  związanych

ze  szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków

określonych w art.5  ust.1  pkt  2  ustawy i  dotacji  na realizację  programu,  projektu

lub  zadania  finansowanego  z  udziałem  tych  środków  (  środki  z  budżetu  Unii

Europejskiej),  kwota  planowanych  przychodów  po  zmianie  wynosi  19 426 406  zł.

Środki  pochodzące z  rozliczenia budżetu 2020 roku zostały przeznaczone w pełnej

wysokości na pokrycie deficytu budżetu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadza się zwiększenie limitu wydatków na 2022 

rok na zadaniu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności 

publicznej (hali sportowej przy ul. Tatar) w Rawie Mazowieckiej, co wynika z otwarcia 

ofert na wykonanie tej inwestycji. Wpłynęła jedna oferta, której wartość przekracza 

limit wydatków ustalony na tym zadaniu  w latach 2021-2022. Dla zabezpieczenia 

potrzeb finansowych konieczne jest podwyższenie limitu wydatków w 2022 roku z 

kwoty 800 000 zł do kwoty 2 400 000 zł i ustalenie łącznego limitu zadania na wartość 

3 663 000 zł.

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji.



Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa  Mazowiecka  na  lata  2021-2024

i prognozy długu.

Głosowało 5 członków, za - 4, przeciw – 0, wstrzymujących - 1

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały

w sprawie  zmiany 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 – 11, przeciw – 0, wstrzymujących – 3.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad. 10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta.

Powiedziała m.in. 

Projekt  uchwały  dotyczy  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  pomocy  finansowej  dla

Powiatu  Rawskiego w kwocie  30 000 zł  na dofinansowanie   kosztów przebudowy

przez powiat chodnika w ul. Tomaszowskiej od cmentarza do ul. Przemysłowej. 

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji.



Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  proponowany  projekt  uchwały  w  sprawie

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

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 większością głosów. Głosowało 14

radnych, za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 11. Przyjęcie „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 dla

Miasta  Rawa Mazowiecka”.

Temat  referował  Arkadiusz  Rataj  –  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw

Społecznych.

Powiedział m. in.:

Zdrowie psychiczne jest istotnym elementem zdrowia publicznego. Z uwagi na 

uwarunkowania epidemiologiczne poziom zasobów opieki psychiatrycznej                     

oraz integralność problemów zdrowotnych i społecznych istnieje potrzeba 

wypracowania lokalnego programu ochrony zdrowia psychicznego.

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego 

stanowi, że ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej  

i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 ustala i określa strategię 

działań mających na celu:

- zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej       

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 

niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;

- kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw 

społecznych. W szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 

przeciwdziałania dyskryminacji.

Promocja zdrowia psychicznego stanowi jeden z celów operacyjnych Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Przedłożony projekt uchwały dotyczący „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 

lata 2021-2022 dla Miasta Rawa Mazowiecka” określa najistotniejsze elementy 

polityki zdrowotnej i wyznacza kierunki działań w zakresie poprawy zdrowia 

psychicznego mieszkańców.

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła Celina Szczur – przewodnicząca komisji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały              

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 

dla Miasta  Rawa Mazowiecka”.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 dla

Miasta  Rawa Mazowiecka”.



Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała  w  głosowaniu  imiennym  została  przyjęta  jednogłośnie.  Głosowało  14

radnych.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 12. Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie  

Mazowieckiej   do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń  

pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka.                                                                                                         

Temat  referował  Arkadiusz  Rataj  –  Naczelnik  Wydziału  Edukacji  i  Spraw

Społecznych.

Powiedział m. in.:

Zgodnie z art. 90 m ust. 1 ustawy o systemie oświaty świadczenia pomocy materialnej

o charakterze socjalnym tj. stypendia, zasiłki szkolne przyznaje wójt, burmistrz, 

prezydent miasta. Zamierzeniem niniejszej uchwały jest przekazanie prowadzenia 

postępowań w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej  o charakterze 

socjalnym Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej w celu usprawnienia procedury przyznawania stypendiów i zasiłków 

szkolnych. Z chwilą przekazania upoważnień przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka 

organem właściwym do prowadzenia indywidualnych postępowań, wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym będzie Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyjęciem rozwiązania



zaproponowanego  w projekcie uchwały jest fakt, że Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej statutowo zajmuje się wspieraniem osób i rodzin w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w 

warunkach odpowiadających godności człowieka. 

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła Celina Szczur – przewodnicząca komisji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały              

w sprawie Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

w Rawie Mazowieckiej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały

w sprawie Upoważnienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie

Mazowieckiej    do  prowadzenia  postępowań  w sprawach  z zakresu  świadczeń

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała  w  głosowaniu  imiennym  została  przyjęta  jednogłośnie.  Głosowało  14

radnych.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 13. Zmiana uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  

stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.



Temat referował Jacek Lisicki – zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami.

Powiedział m.in. 

Przedmiotem projektu uchwały jest zmiana zapisu § 6 pkt 1 uchwały w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta Rawa 

Mazowiecka. Dotychczasowy zapis § 6 pkt 1 dotyczył możliwości nabycia bądź zbycia 

przez organ wykonawczy Miasta Rawa Mazowiecka takich nieruchomości, których 

wartość nie przekraczała kwoty 50.000 zł. Z uwagi na fakt, iż poprzednia uchwała 

określająca kwotę 50.000 zł. została podjęta przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka       

w 2009 r., podniesienie kwoty do wartości 250.000 zł. urealni ją do dzisiejszych cen 

przeciętnej nieruchomości budowlanej przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

W dyskusji głos zabierali: 

Leszek Jarosiński: stwierdził, że poprzednia uchwała była dobra i przejrzysta i nie ma 

zgody na kwotę 250 000 zł. Radni powinni wiedzieć, jakie nieruchomości są w Rawie 

sprzedawane, powinni być o tym informowani. Radny zadał pytanie, co kierowało 

Burmistrzem, by podnieść kwotę do 250 000 zł.

Burmistrz Miasta Piotr Irla : poprzednia uchwała podjęta była w 2009 roku.

Od  tego  czasu  sytuacja  na  rynku  nieruchomości  zmieniła  się  dynamicznie  i

nieruchomości  znacznie  podrożały.  Kwota  250 000  zł  staje  się  adekwatna  do

aktualnych  cen  nieruchomości.  Radni  nadal  będą  informowani   o  nabywaniu  i

sprzedawaniu nieruchomości.  Wydatki na zakupy inwestycyjne są ujawnione. Nieraz

zachodzi  potrzeba  szybkiego  działania  w  sprawie  kupna  nieruchomości,  a  okres

czekania  do  sesji  i  wyrażenie  zgody  przez  Radę  Miasta  może  sprawić,  że  oferta

sprzedaży przestanie być aktualna.  Nowo podjęta  uchwała nie ma na celu żadnych

pozaprawnych działań, ani wyłączających Radę z decydowania. Kwota 250 000 zł. jest



ceną adekwatną i proporcjonalną w stosunku do cen z 2009 roku. Podjęcie uchwały

wpłynie pozytywnie na sprawność podejmowania decyzji. 

Radny Stanisław Kabziński: uważa, że działki w Rawie Mazowieckiej są bardzo drogie.

Radny zaproponował, aby zastanowić się nad wyjściem poza granice miasta, tak jak 

praktykują to inne miasta, aby powiększyć teren Miasta. Mieszkańcy Rawy budują się 

na terenie gminy, bo w Rawie jest  mało działek, stąd wysokie ceny działek w mieście.

Radny jest przeciw projektowi uchwały dot. podniesienia kwoty z 50 000 zł 

do 250 000 zł.

Radny Sławomir Stefaniak: należy mieć zastrzeżenia do uchwały z 2009 roku. 

Nowa uchwała aktualizuje kwotę, za którą Burmistrz może nabyć działkę budowlaną. 

Sytuacja na rynku finansowym jest taka, że jedyną sensowną lokatą jest inwestowanie 

w grunty. Wysokie ceny działek budowlanych wynikają z dużego popytu i niskiej 

podaży. Podjęcie nowej uchwały jest dostosowaniem do aktualnej sytuacji na rynku i 

dlatego należy podjąć uchwałę. 

Burmistrz Piotr Irla: zwrócił się do radnego Kabzińskiego – działki budowlane w Rawie 

są drogie, bo Rawa stała się przyjazna dla inwestorów. W Rawie chcą nabywać 

nieruchomości, których jest mało. Działka nabyta w Rawie w przyszłości będzie 

procentować.  Rawa się rozwija i nieruchomości stają się coraz droższe.

  Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji.

  Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany       

uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Miasta Rawa Mazowiecka.



Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak – przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność 

Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały

w sprawie  zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy

Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 

radnych, za – 11, przeciw – 3, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 14. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości.

Temat referował Jacek Lisicki – zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami.

Powiedział m.in.

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości 

stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w obrębie 2 miasta Rawa  Mazowiecka, 

oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 109/18 o pow. 0,1241 ha, dla której Sąd 

Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

LD1R/00019753/7.



Wnioskiem z dnia 5 maja 2021 r. właścicielka ww. działki wystąpiła z propozycją 

sprzedaży na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka przedmiotowej nieruchomości.

Działka te zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka położona jest na terenie o symbolu 2.71.MNp przeznaczonym pod 

tereny o funkcji mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej.

Stosownie do dyspozycji § 6 pkt 1 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, której wartość przekracza kwotę 50.000 zł.

Dyskusji nie było.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak – przewodniczący komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały      

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uwag do treści uchwały nie było.



Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 15. Raport z wdrażania dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla 

Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”.

Dokument pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do

roku 2030” został przyjęty uchwałą nr XX/164/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka w

dniu  25  czerwca  2020  roku.  Jest  to  kompleksowy  dokument  strategiczny,  którego

celem jest rozpoznanie problemów oraz potrzeb występujących na terenie miasta, a

związanych z szeroko rozumianą mobilnością. Zadaniem tego opracowania jest także

przedstawienie  możliwych  do  wykonania  działań  związanych  z  mobilnością  i

ograniczeniem emisyjności transportu. Przyjęcie strategii oraz późniejsze jej wdrażanie,

ma się również przyczynić do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o

elektromobilności  i  paliwach alternatywnych  z  dnia  11 stycznia  2018 r.  oraz  Planie

Rozwoju Elektromobilności w Polsce, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu

16  marca  2017  r.  Opracowanie  dokumentu  zostało  sfinansowane  ze  środków

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (skrót NFOŚiGW) w

ramach  Programu  priorytetowego  GEPARD  II  -  transport  niskoemisyjny  Część  2)

Strategia rozwoju elektromobilności. 

W ramach strategii  zaplanowano działania pozwalające na stworzenie infrastruktury

ładowania pojazdów elektrycznych, jak również stopniowy rozwój usług komunikacji

miejskiej oraz stworzenie w mieście bezpiecznej sieci dróg pieszych i rowerowych wraz

z inwestycjami poprawiającymi oświetlenie tych dróg. 



Zakłada  się,  że  przyczyniając  się  do  poprawy  jakości  powietrza  i  większego

wykorzystania nowych technologii, realizacja strategii wpłynie na poprawę jakości życia

mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności miasta w oczach osób odwiedzających.

Obowiązek  corocznego  przygotowania  raportów  został  określony  w  dokumencie

strategii  i  jest  elementem  monitorowania  jej  wdrażania.  Celem  raportów  jest

pokazanie  stopnia  realizacji  strategii  rozwoju  elektromobilności  w  mieście  Rawa

Mazowiecka.

Rada przyjęła bez uwag do wiadomości.

Ad  16.  Przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  programu  współpracy  Miasta  Rawa

Mazowiecka  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których   mowa

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie.

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem Miasta Rawa Mazowiecka oparta 

jest na zapisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji 

zadań ze sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Rada Miasta Rawa 

Mazowiecka uchwala corocznie program współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

który określa obszary i zasady oraz formy współpracy oraz zawiera wykaz zadań 

priorytetowych, stanowiących podstawę dla władz Miasta do dysponowania środkami 

publicznymi, przeznaczonymi na dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we 

właściwości samorządu Miasta, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.



Zgodnie z programem na 2020 rok współpraca Miasta Rawa Mazowiecka                          

z organizacjami pozarządowymi miała charakter: 

• finansowy - polegający na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku 

postępowania konkursowego wykonywały zadania publiczne; 

• pozafinansowy - oparty na współpracy merytorycznej w zakresie realizowanych 

zadań zawartych w Programie. 

Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania wykonania 

zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. 

Głównym trybem zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych były otwarte 

konkursy ofert.

Rada przyjęła bez uwag do wiadomości. 

Ad 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za 2020 rok.      

Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  Radzie sprawozdanie z  pracy Komisji

Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka za 2020 rok. W okresie sprawozdawczym

odbyło się 9 posiedzeń, w trakcie których członkowie Komisji kontrolowali gospodarkę

finansową Urzędu Miasta oraz jednostek podległych Urzędowi Miasta. 

Kontrole dotyczyły:

1. Remontu ulicy Przemysłowej;

2. Remontu jazu piętrzącego na zalewie Tatar;

3. Analizy wykonania budżetu miasta za rok 2020;

4. Analizy opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;

5. Uchwalenia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Miasta;

6. Remontu ulicy Polnej;



7. Remontu i wymiany nawierzchni na boisku przy Szkole Podstawowej  

nr 1; 

8. Remontu ulicy Wałowskiej.

Ostatnie posiedzenie w roku 2020 przeznaczone było na podsumowanie działalności 

Komisji Rewizyjnej oraz opracowanie planu pracy na rok 2021.

Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania 

przez poszczególne jednostki środków finansowych. Oprócz wskazanych kontroli 

Komisja  w trakcie swoich posiedzeń na bieżąco omawiała swoje działania i wymieniała 

się spostrzeżeniami na temat funkcjonowania Miasta.

Gospodarkę finansową jednostek i wydziałów sprawdzono pod względem legalności, 

celowości i gospodarności. Wszystkie kontrole zostały wykonane na podstawie 

pisemnego upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta.

Rada przyjęła bez uwag do wiadomości. 

Ad 18. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 

Sprawozdanie zawierało okres od 21.05.2021-24.06.2021. 

Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:

             - przydział mieszkań socjalnych;

             - trudne warunki lokalowe.

Udział w spotkaniach:

- Walne zgromadzenie ZGO Aquarium;



- Spotkanie ws. Piłsudskiego 4;

- Posiedzenie Zarządu Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej;

- Spotkanie ws. Przedszkola nr 1;

- Spotkanie z prezesem Zakładu Energetyki Cieplnej i informatykiem;

- Spotkanie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień Piotrem Mitkowskim;

- Spotkanie z posłami: Tomaszem Trelą, Pauliną Matysiak i Anitą Sowińską ws. szpitala;

- Walne Zgromadzenie Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego;

- Spotkanie ws. strategii rozwoju;

- Udział w uroczystości 50 lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców;

- Spotkanie z rodzicami noworodków;

- Posiedzenie komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury;

- Wręczenie nagród w konkursie „Mały Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka”;

- Walne Zgromadzenie RAWIK;

- Spotkanie z prezes ZGO Emilią Tulin ws. pływalni dla uczniów;

- Spotkanie ze starostą ws. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego;

- Spotkanie z Szymonem Pycem – PFU na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne;

- Udział w Zespole Zadaniowym (Biuro Rewitalizacji);

- Spotkanie z konserwatorem zabytków;

- Wyjazd do Łodzi – spotkanie z wicepremierem Jarosławem Gowinem – konsultacje

ws.  Polskiego Nowego Ładu;

- Wręczenie nagród w konkursie „Bo ja lubię błyszczeć”;

- Spotkanie z Wiesławą Fronc ws. sprzedaży działki miastu;

- Wyjazd do Łodzi – spotkanie z dyr. Kuklińskim ws. uzgodnienia miejskiego planu 

   zagospodarowania przestrzennego;

- Spotkanie ws. projektu Piłsudskiego 4;

- Święto Pracownika Komunalnego;

- Wyjazd do Wojtyszek ws. schroniska dla zwierząt;



- Spotkanie z inwestorem – delegacja z Chin;

- Spotkanie ws. 700 lecia miasta Rawa Mazowiecka;

- Spotkanie z rodziną 100 latki;

- Otwarcie Mistrzostw Polski kadetów w tenisie stołowym;

- Spotkanie w CEZIU z inwestorem chińskim;

- Spotkanie ws. analizy ryzyka;

- Spotkanie z naczelnikami;

- Rada budowy.

Burmistrz udzielał odpowiedzi radnym.

Ad 19.  Interpelacje, zapytania.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że wpłynęło pismo od Zarządu Powiatu 

Rawskiego informujące, na jakim etapie jest rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie 

Mazowieckiej oraz z podziękowaniem za wkład w realizację samorządu miasta. 

Drugie pismo wpłynęło od Senackiego Zespołu Samorządowego z życzeniami z okazji 

kolejnej rocznicy samorządności. 

Kolejne pismo dotyczyło wniosku o podjęcie uchwały ws. zakazu segregacji sanitarnej. 

Wniosek ma charakter złożony i będzie tematem kolejnej sesji.

Sławomir Stefaniak: pytanie o termin uroczystości nadania tytułu honorowego 

obywatela dla prof. M. Nagielskiego. 

Tomasz Walas: temat przejazdu kolejowego na ul. Białej i znaku „STOP”: Wniosek          

o opublikowanie na stronie Urzędu Miasta i podania do publicznej wiadomości opinii 

eksperta nt. poprawienia bezpieczeństwa znaku „STOP”.



Temat inwestycji – propozycja budowy skrzyżowania równorzędnego na                           

ul. Targowej. Ponadto ma wątpliwości co do wydania pozwolenia na budowę domu       

w stylu kamienicy za skrzyżowaniem na ul. Targowej.

Przystanek komunikacji miejskiej na ul. Targowej – brak wiatrołapu i osłonięcia od 

warunków atmosferycznych.

Prace rewitalizacyjne – przed dużym kościołem nie ma rozdzielnia pasów ruchów,   co 

powoduje niebezpieczną jazdę kierowców.

Obwodnica – wylot do Białej Rawskiej i Nowego Miasta. Brak dalszej wizji rozwoju tej 

obwodnicy i brak koncepcji rozwiązania ruchu. 

Burmistrz Piotr Irla : organizacja ruchu STOP na ul. Białej przy przejeździe kolejowym i

na skrzyżowaniu na ul. Targowej i ul. Zamkowa Wola – ul. Biała i ul. Zamkowa Wola są

to  drogi  wojewódzkie  i  do  zatwierdzania  organizacji  ruchu  władny  jest  Marszałek

Województwa Łódzkiego, który decyduje o tym, jaki kształt ma mieć organizacja ruchu

na skrzyżowaniach dróg wojewódzkich z innymi drogami i należy to respektować. 

Organizacja ruchu na ul. Targowej – za nią również odpowiada Marszałek. 

Burmistrz  wraz ze starostą  rawskim przeprowadzili  rozmowę z  dyrektorem Zarządu

Dróg Wojewódzkich M. Kuklińskim. Ustalono, że rozwiązaniem będzie wybudowanie

pasów prawoskrętu i instalacja sygnalizacji świetlnej. Taki wniosek został złożony do

urzędu  marszałkowskiego.  Z  urzędu  marszałkowskiego  przyszła  odpowiedź,  ze

rozważają dalej idące rozwiązanie,  tj.  rondo. Burmistrz wraz ze starostą zaakceptowali

tę koncepcję, po czym uzyskali negatywne uzgodnienie, którego argumentem było, że

województwo  łódzkie  nie  ma  zabezpieczonych  środków  finansowych  na  wykup

nieruchomości  pod  to  rondo.  Na  kolejnym  spotkaniu  znów  rozważano  pasy

prawoskrętu oraz sygnalizację świetlną. 



Przystanki autobusowe – jeśli będzie duże zainteresowanie tą linią autobusową oraz

będzie potrzeba budowy wiat, to zostaną one postawione.   

Obwodnica – poprzez łącznik drogowy łączący ul. Białą i drogą nr 707 w miejscowości

Pukinin i poprzez ul. Opoczyńską można połączyć szlakiem komunikacyjnym wszystkie

3 drogi wojewódzkie i jednocześnie 2 węzły przy S8. 

Radny Leszek Jarosiński – teren od ronda Unii Europejskiej  do ul. Batorego, czy dzieje 

się coś w kierunku wyprowadzenia ruchu ciężarówek z ronda królewskiego. 

Oznakowanie  poziome w Rawie Mazowieckiej  –  czy  ono będzie  występowało tylko

w niektórych miejscach czy będzie ono kontynuowane. 

Radny zaznaczył, że nie dostał od Burmistrza listu skierowanego do mieszkańców Rawy

Mazowieckiej.  Zadał również pytanie, w jaki sposób listy były dostarczane i  z jakich

środków zostały sfinansowane. Uwaga dotyczyła również tego, że list wraz z maseczką

otrzymała tylko część mieszkańców. 

Burmistrz Piotr Irla : nie planuje się ruchu ciężarowego na połączeniu ul. Mszczonowska 

z Rondem Unii Europejskiej.

Dostarczanie listów z maseczkami oraz wykonywanie oznakowania poziomego są nadal

w trakcie realizacji. List został sfinansowany z budżetu miasta. Maseczki przekazał 

Wojewoda Łódzki. 

Radny  Stanisław  Kabziński:  zwrócił  uwagę,  że przed  postawieniem  wiaty

przystankowej należy zrobić zatokę autobusową, ponieważ autobusy zatrzymując się

korkują ruch. 



Ponadto zwrócił się do Burmistrza w tematach:

 - dlaczego odmówił wykonania projektu firmy BUDIMEX dotyczącego budowy przejścia

   w wydaniu 3D. 

- jak będzie przebiegała przebudowania drogi wojewódzkiej nr 726 mieszczącej się

   w granicach miasta.

- czy urząd złożył wniosek na dofinansowanie  ul. Gąsiorowskiego. 

Burmistrz Piotr Irla : Wniosek o dofinansowanie ul. Gąsiorowskiego jest przygotowany,

ale nie został jeszcze złożony, ponieważ nie było jeszcze naboru. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 726 – są prowadzone rozmowy na ten temat. 

Przejście  3D  –  odmowa  realizacji  była  spowodowana  obowiązującymi  warunkami

technicznymi oznakowania. Oznakowanie poziome wynika z rozporządzenia ministra.

Nie można stosować takich oznaczeń na drogach publicznych, bo jest to niezgodne

z rozporządzeniem. 

Tomasz  Walas:  zadał  pytanie  ile  razy  drogówka  zgłosiła  się  do  Burmistrza

o pomoc w rozładowaniu korków i kierowanie ruchem. 

Burmistrz: została podpisana umowa współpracy z Policją o ponadnormatywne patrole

miasta. Zadania związane z organizacją ruchu i rozwiązywaniem problemów na drodze

Policja realizuje w ramach własnych obowiązków. 

Ad 20. Zakończenie obrad.

W  tym punkcie Przewodnicząca  Rady Miasta  ogłosiła zakończenie obrady XXIX Sesji

              Rady Miasta VIII kadencji.

       



Sesja trwała od godz. 10:00 do godz. 16:00.

Sporządziła: Alicja Lasota.

Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska


