
P R O T O K O Ł 

z obrad  XXX  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta

Rawa Mazowiecka  w dniu  6  sierpnia  2021 r.

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

Mazowiecka. Uczestniczyło  14 radnych. 

Nieobecni radni usprawiedliwieni:

1. Paweł Majchrzyk

2. Małgorzata Rudniak

3. Celina Szczur

 

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

Miasta Jolanta Witczak.

 

Obrady  XXX  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.

Powitała  radnych  przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych. 

Następnie przedstawiła wniosek Burmistrza Miasta o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Miasta na dzień 6 sierpnia 2021 r wraz z proponowanym porządkiem obrad.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie  porządku obrad. 

3. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2021 r.

4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2021-2024 i prognozy długu.

5. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

6. Zaciągnięcie pożyczki.

7. Zakończenie obrad.



Uwag do proponowanego porządku obrad nie było.

Ad 3. Zmiana budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak . 

Powiedział m.in.

 Zmiany budżetu Miasta na 2021 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie wydatków.

1/ Dział 600 – Transport

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Wprowadza się do planu wydatków dofinansowanie dla Powiatu Rawskiego z 

przeznaczeniem na realizację na terenie Miasta Rawa Mazowiecka  inwestycji dotyczących 

dróg powiatowych. Powiat Rawski uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg na remonty m.in. drogi powiatowej Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły na poziomie 60 % 

kosztów inwestycji. Inwestycja ta obejmować będzie remont ul. Fawornej i Konstytucji 3 

Maja. Dofinansowanie remontu drogi z budżetu naszego Miasta jak również środków 

Powiatu Rawskiego pozwoli na znaczną poprawę stanu nawierzchni ulic w mieście.

Ponadto z budżetu Miasta przeznacza się kwotę 152 000 zł w ramach dotacji dla Powiatu 

Rawskiego, która stanowić będzie uzupełnienie finansowania przez powiat przebudowy i 

budowy bezpiecznych przejść dla pieszych w ul. Tomaszowskiej, Kościuszki. Środki z budżetu 

Miasta stanowić będą dla powiatu uzupełnienie dofinansowania pozyskanego z funduszy 

rządowych, przeznaczonych na zadania „bezpieczne przejścia dla pieszych”. 

Z budżetu Miasta przeznacza się również dotację dla Powiatu Rawskiego na przebudowę ul. 

Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do Ronda wraz z  przebudową kanalizacji 

deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej. Dofinansowanie z 

budżetu Miasta na poziomie 50 % całkowitych kosztów tej inwestycji, z uwagi na fakt iż 

Powiat Rawski nie otrzymał dofinansowania na tą inwestycję  z RFRD.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.



Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka złożył do Wojewody Łódzkiego wnioski o 

dofinansowanie przebudowy i budowy bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Miasta 

Rawa Mazowiecka. Miasto uzyska dofinansowanie na poziomie 80% kosztów 

kwalifikowanych przebudowy i budowy przejść dla pieszych w ul. Kolejowej ( 3 przejścia), 

Łowickiej ( 1 przejście), Południowej ( 1 Przejście). Do planu wydatków budżetu wprowadza 

się środki na realizację przebudowy i budowy  tych przejść w pełnej wysokości, jako środki 

własne. Po podpisaniu umów o dofinansowanie tych zadań, środki własne zostaną 

zamienione w odpowiednich kwotach na środki z dotacji z funduszu rządowego, 

obejmującego wsparcie finansowe dla j.s.t.

2/ Dział 900, rozdział 90095 – wprowadza się zwiększenie planowanych wydatków ( środki

własne i  pożyczka  z  WFOŚiGW w Łodzi)  na  zadanie  pn. „Modernizację  oświetlenia  ciągu

rowerowego  od  tamy   do  ulicy  Fawornej  w  Rawie  Mazowieckiej”.  Pozwoli  to  na

uruchomienie procedury wyłonienia wykonawcy tego zadania.

III. W planie przychodów budżetu Miasta w załączniku nr 2, dla zrównoważenia budżetu i

pokrycia  deficytu  na  realizację  powyższych  zadań  inwestycyjnych,  wprowadza  się

zwiększenie o 1 477 688 zł  kwoty wolnych środków z rozliczenia budżetu za rok ubiegły oraz

pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 39 312 zł.

Pożyczka  zostanie  przeznaczona  na  częściowe  pokrycie  wydatków  na  „Modernizację

oświetlenia ciągu rowerowego od tamy  do ulicy Fawornej w Rawie Mazowieckiej”- wymiana

opraw oświetleniowych. Zadanie to oszacowano na kwotę ok.90 000 zł, z czego pożyczka i

dotacja z WFOŚiGW będzie stanowiła ok.95 % kosztów kwalifikowanych tej inwestycji ( bez

podatku VAT).

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 12 radnych, 

za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących – 1.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 4. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak . 

Powiedział m.in.

 

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 wolne

środki  w wysokości 1 477 688 zł pochodzące z rozliczenia 2020 roku, które są przeznaczone

na  pokrycie  planowanego  deficytu  w  2021  roku.  Ponadto  wprowadzono  przychody  z

pożyczki  z  WFOŚiGW  w  Łodzi  w  kwocie  39 312  zł  na  dofinansowanie  kosztów  wymiany

opraw oświetlenia ścieżki rowerowej od tamy do ul. Fawornej. 

Po dokonaniu zmiany budżetu planowane przychody budżetu wynoszą 20 943 406 zł. 

Opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych, za – 12, 

przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 5. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.



Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak . 

Powiedział m.in.

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Radę na udzielenie pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego  na dofinansowanie  kosztów remontów dróg i  przejść dla pieszych w 

ciągach dróg powiatowych na terenie naszego Miasta. Zapisane w pozycji nr 1 zadanie 

dotyczy remontu ulicy Fawornej oraz Konstytucji 3 Maja. Powiat Rawski uzyskał z Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg  dofinansowanie na remont tej drogi na poziomie 60 % kosztów 

inwestycji. 

Wymagany wkład własny stanowić będą środki z budżetów Powiatu Rawskiego, Miasta Rawa

Mazowiecka i Gminy Rawa Mazowiecka.

Dofinansowanie remontu bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie naszego Miasta 

szczegółowo określa punkt 2 § 1 ust.1 projektu uchwały. Na zadania wymienione w  pkt  2 

Powiat Rawski otrzyma dofinansowanie z rządowego funduszu bezpieczne przejścia dla 

pieszych, na poziomie 80 % kosztów inwestycji, dofinansowanie z budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka obejmuje poziom 50 % wymaganego wkładu własnego, pozostałe 50%  

przeznaczy na te zadania Powiat Rawski. 

W przypadku zadania w pkt 3 Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia 

do Ronda wraz z  przebudową kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul.

Przemysłowej, środki z budżetu Miasta obejmują dofinansowanie na poziomie 50 % 

całkowitych kosztów tej inwestycji, z uwagi na fakt iż Powiat Rawski nie otrzymał 

dofinansowania na tą inwestycję  z RFRD.

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 12 radnych, za – 12, 

przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 6. Zaciągnięcie pożyczki.

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak . 

Powiedział m.in.

Projekt  uchwały dotyczy  wyrażenia zgody przez  Radę  na zaciągniecie pożyczki w WFOŚiGW

w Łodzi na  kwotę 39 312 zł,  na realizację prac inwestycyjnych  zadania „Modernizacja 

oświetlenia ciągu rowerowego od tamy  do ulicy Fawornej w Rawie Mazowieckiej”.

Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW będzie  oprocentowana na korzystnych warunkach, 

stopa oprocentowania niższa niż oprocentowanie kredytu w bankach komercyjnych.

Udzielenie pożyczki nastąpi łącznie z dotacją w wysokości 26 208 zł. Zgodnie z 

obowiązującymi zasadami  WFOŚiGW w Łodzi udziela samorządom wsparcia finansowego na 

realizację ich inwestycji w formule „pożyczko- dotacji” na poziomie: pożyczka 60%, dotacja 

40% całej kwoty dofinansowania.

Opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

zaciągnięcie pożyczki.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych, za – 12, 

przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła zakończenie

obrad XXX Sesji Rady Miasta VIII kadencji.



Sesja trwała od godz. 1100  do   1230.

Sporządziła: Alicja Lasota.

Przewodnicząca Rady Miasta

Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska
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