
 P R O T O K O Ł 

z obrad  XXXI  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta

Rawa Mazowiecka  w dniu 26 sierpnia 2021 r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali widowiskowej  Miejskiego Domu Kultury

Uczestniczyło  15 radnych. 

 

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

Skarbnik Miasta Jolanta Witczak.  Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta.  

 

Obrady  XXXI   Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.

Powitała uczestników obrad oraz radnych  przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych. 

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

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 XXIX i XXX  Sesji Rady Miasta.

4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 5, położony w rejonie ul. Opoczyńskiej.

5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

 Rawa Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 6, położonego w rejonie ul. Osada Dolna

6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok.                   

7. Zmiana uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na 

lata  2021-2024.

8. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.
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9. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 

2021/2022.

10. Nieuwzględnienie wniosku.

11. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za I półrocze 2021 r.

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

organizacyjne  miasta w II  kwartale 2021 r. 

14.  Sprawozdanie z realizacji  uchwał w II kwartale 2021 roku.

15. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

16. Interpelacje, zapytania.

17. Zakończenie obrad.

 Ad 3.  Przyjęcie protokołu z obrad XXIX i XXX  Sesji Rady Miasta.

 

 Uwag do protokołu nr XXIX nie było.

 Uwag do protokołu nr  XXX nie było.

Ad. 4 Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Rawa Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 5, położony w rejonie

ul. Opoczyńskiej.

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

Powiedział m.in.

Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment obrębu 

ewidencyjnego Nr 5, położony w rejonie ul. Opoczyńskiej. Na obszarze obowiązują 

ustalenia planu miejscowego zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/ 150/08 Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej obszar położony w rejonie 
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ul. Opoczyńskiej. Celem sporządzenia nowego planu miejscowego na wniosek 

zainteresowanego inwestora będzie:

- zmiana parametrów zagospodarowania terenu przy zachowaniu obecnie obowiązującej      

  kategorii przeznaczenia terenu,

- dostosowanie ustaleń planu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Ustalenia nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego:

- nie naruszą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

   nie wywołają skutków finansowych dla samorządu,

- nie naruszą ładu przestrzennego obszaru.

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment obrębu 

ewidencyjnego Nr 5, położony w rejonie ul. Opoczyńskiej.

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 5, położony w rejonie ul. Opoczyńskiej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za – 

13, przeciw – 0, wstrzymujących – 2.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Rawa Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 6, położonego w rejonie 

ul. Osada Dolna.
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Temat referował Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Terenami Jacek Lisicki.

Powiedział m.in.

 Zgodnie  z  opracowaniem  pt.  „Analiza  zasadności  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Rawa  Mazowiecka  (wnioski

z okresu 2004 r.  do  2016 r.)  –  Rawa Mazowiecka 2017",  zakwalifikowano do opracowania

nowego planu miejscowego szereg fragmentów miasta położonych między innymi w obrębie

ewidencyjnym Nr 6. 

Celem sporządzenia nowego planu miejscowego będzie:

 opracowanie nowego jednolitego planu dla fragmentu obrębu ewidencyjnego (tekstu i

rysunku)  

w obszarze, na którym obowiązuje kilka odrębnych uchwał w sprawie planu i zmian planu

miejscowego z kilkunastoma załącznikami graficznymi do tych uchwał,

 uwzględnienie wniosków zakwalifikowanych do zmiany planu,

Ustalenia nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego:

 nie  naruszą  ustaleń  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania

przestrzennego,

 nie wywołają skutków finansowych dla samorządu,

 nie naruszą ładu przestrzennego obszaru.

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment obrębu 

ewidencyjnego Nr 6, położony w rejonie ul. Osada Dolna..

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
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Rawa Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 6, położony w rejonie ul. Osada Dolna.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 0, 

przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok.    

               

Temat referowała Agnieszka Strach Z-ca Naczelnika wydziału Finansów i Analiz.

Powiedziała m.in.

Projekt zmiany budżetu Miasta na 2021 rok obejmuje:

Zmiany w planie dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w § 2007 i 2009 przenosi się planowane dochody z dotacji z budżetu Unii Europejskiej z  

paragrafów jw. do § 2057 i 2059, zgodnie z przekazanymi środkami na realizację projektów 

unijnych w szkołach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- w § 0970 wprowadza się do planu dochody z budżetu państwa z funduszu covidowego na zadania:

a/ 3 000 zł na dowóz do punktów szczepień osób starszych i niepełnosprawnych,

b/ 10 000 zł na promocję szczepień wśród mieszkańców naszego Miasta.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- w § 0490 w kwocie 50 000 zł zwiększenie planowanych dochodów z opłat za odbiór odpadów,

- w § 0910 i 092 przenosi się planowane dochody w wysokości 1 000 zł z odsetek od  

   nieterminowo wnoszonych opłat z jednego paragrafu na drugi.

- w § 2460 wprowadza się dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 18 000 zł na 
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   obsługę zadania „ Czyste powietrze”.

Zmiany w planie wydatków.

Dział 851, rozdział 85195 – wprowadza się do planu wydatki na obsługę zadań z zakresu promocji 

szczepień i dowozu do punktu szczepień, w kwocie 13 000 zł.

Dział 900, rozdział 90002 – zwiększa się o kwotę 50 000 zł planowane wydatki na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów.

Dział 900, rozdział 90095 – wprowadza się do planu wydatków środki w kwocie 18 000 zł na 

zadania związane z obsługą programu „Czyste powietrze”.

Dział 921, rozdział 92118 – Muzea – zwiększa się o 20 000 zł wysokość planowanej dotacji na 

zadania statutowe dla Muzeum Ziemi Rawskiej.

- rozdział 92120 – przenosi się kwotę 50 000 zł planowaną na realizację zadań związanych 

z ochroną zabytków, z wydatków na zadania statutowe, na wydatki na ten sam cel ale w formie 

dotacji z budżetu Miasta.

- rozdział 92195 – przenosi się kwotę 20 000 zł z planowanych środków na realizację zadań 

z zakresu kultury do rozdziału 92118 – Muzea.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta

na 2021 rok.

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 jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za –

15, przeciw –0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

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

lata  2021-2024.
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Temat referowała Agnieszka Strach Z-ca Naczelnika wydziału Finansów i Analiz.

Powiedziała 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 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego na 

rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do 

WPF zadanie: Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na zadanie pn. Rozbudowa Szpitala Św. Ducha

w Rawie Mazowieckiej”, z limitem wydatków w 2021 r. w wysokości 173 000 zł i w 2022 r. w 

wysokości 1 525 000 zł. 

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.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie 

zmiany  uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na lata 

2021-2024.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za –

15, przeciw –0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 8. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.

Temat referowała Agnieszka Strach Z-ca Naczelnika wydziału Finansów i Analiz.

Powiedziała m.in.
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Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na udzielenie pomocy finansowej 

dla Powiatu Rawskiego na rozbudowę Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

Starosta Rawski zwrócił się z prośbą do wszystkich rad gmin z terenu powiatu, o wsparcie 

finansowe tej inwestycji, w wysokości 100 zł od jednego mieszkańca każdej gminy. 

Prośba ta uzyskała akceptację Rady Miasta Rawa Mazowiecka, która na sesji w dniu 4 marca 

2021 roku wyraziła zgodę  na przeznaczenie w budżecie 2021 roku na dofinansowanie tej 

inwestycji kwoty 173 000 zł. Obecnie Starosta Rawski wnioskuje o podpisanie umowy z gminami

o wsparciu finansowym w całym okresie realizacji inwestycji, stąd konieczność zmiany uchwały i

zapisanie pomocy finansowej na lata 2021 – 2022. 

Wyrażenie zgody Rady Miasta na taki zapis powoduje konieczność zmiany zapisów wcześniejszej 

uchwały z 4 marca 2021 roku oraz wpisanie tej pomocy do wykazu przedsięwzięć do WFP na lata 

2021-2022 i zabezpieczenie stosownych środków.

Liczba ludności naszego Miasta na koniec 2020 r. to 16 974 osoby stale zamieszkałe. 

Pomoc finansowa na lata 2021-2022 stanowiłaby kwotę, łącznie w okresie dwóch lat na poziomie 

1 698 000 zł.

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 jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za –

15, przeciw –0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 9. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 

2021/2022.
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 Temat referował Arkadiusz Rataj – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

 Powiedział m. in.:

Na podstawie art. 39 ust 4. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe obowiązkiem

gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się 

na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej 

szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do 

najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom 

i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom 

objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki 

w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 

innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, aby dokonać 

zwrotu kosztów jednorazowego przewozu niezbędne jest posiadanie kwoty średniej ceny 

jednostki paliwa, właściwego dla danego pojazdu. Zgodnie z art. 39 a ust. 3 ww. ustawy średnią 

cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy w drodze uchwały, 

uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
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Na  podstawie  informacji  o cenie  jednostek  paliwa,  właściwych  dla  danych  pojazdów,

pozyskanych  ze  stacji  paliw  znajdujących  się  na  terenie  Miasta  Rawa  Mazowiecka:  PKN

ORLEN S.A. Stacja Paliw nr 777, ul. Katowicka 3, "Robert Matyszczak" Magdalena Matyszczak

(SKIERGAZ) ul. Katowicka 1,  WASBRUK Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11, LOTOS Paliwa Sp. z o.o.

Stacja  Paliw  Nr 246 ul.  Skierniewicka  8,  Stacja  Paliw  ORAF  sp.  z o.o.  (INTERMARCHE)  ul.

Targowa 6, Bracia Maliszewscy Sp. z o.o. (PEGAS GRUPA) ul. Mszczonowska 2, Stacja Paliw

K&A Investmensts Sp. z o.o. (MOYA) ul. Mszczonowska 36 wg stanu na dzień 03.08.2021 r.,

wyznaczono średnią cenę jednostek paliwa, właściwych dla danych pojazdów, która będzie

obowiązywała w roku szkolnym 2021/2022.

Rodzaj paliwa
PKN

ORLEN

SKIERGA

Z

WASBRU

K

LOTO

S

INTERMAR

CHE

PEGAS

GRUPA
MOYA

Średnia

cena

jednost

ki

paliwa
benzyna 

bezołowiowa 

PB95

5,75 zł 5,68 zł 5,59 zł 5,75 zł 5,69 zł 5,72 zł 5,67 zł 5,69 zł

benzyna 

bezołowiowa 

PB98

5,95 zł 5,89 zł - zł 5,99 zł 5,89 zł 5,93 zł - zł 5,93 zł

olej napędowy

ON
5,38 zł 5,34 zł 5,29 zł 5,38 zł 5,29 zł 5,32 zł 5,35 zł 5,34 zł

gaz płynny 

LPG
2,63 zł 2,60 zł 2,59 zł 2,63 zł 2,59 zł 2,63 zł 2,69 zł 2,62 zł

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2021/2022.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2021/2022.
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Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za –

15, przeciw –0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 10. Nieuwzględnienie wniosku.

Przewodnicząca  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Katarzyna Kitlińska  przedstawiła stanowisko 

Komisji. 

W dniu 19 maja 2021 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T. W. 

(sygnowany tą samą datą), w którym jest autor zwrócił się do organu stanowiącego miasta 

Rawa Mazowiecka o podjęcie uchwały w sprawie zakazu segregacji sanitarnej zawierającej      

w swojej treści następujące postulaty:

- nie wolno uzależniać pracy, nauki czy podróży od poddania się eksperymentowi medycznemu 

  w strzykawce;

- nie wolno wymuszać na ludziach testów;

- nie wolno wprowadzać paszportów szczepionkowych;

- nie istnieje taka jednostka chorobowa jak covid pozytywny i bezobjawowy;

- nie wolno na terenie miasta Rawa Mazowiecka wykonywać testów płatnych. 

  (za ten test płaci ten, który go potrzebuje – rząd, straż graniczna czy urząd statystyczny);

- nie wolno wpisywać wyników testów do globalnych baz danych w postaci elektronicznej. 

Test jest prywatną sprawą i jego wynik powinien istnieć wyłącznie w formie papierowej, a nie

budować profile genetyczne dla obcych armii na potrzeby wojny biologicznej.

Komisji skarg, wniosków i petycji po zapoznaniu się z istotą wniosku uznała, iż nie zasługuje 

on na uwzględnienie.

 Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie 

 nieuwzględnienia wniosku.

Uwag do treści uchwały nie było.
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za –

15, przeciw –0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 11. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

Przewodnicząca  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Katarzyna Kitlińska  przedstawiła stanowisko 

Komisji. 

W dniu 29 czerwca 2021 r. wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka skarga Pani E. K. na 

działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. W skardze tej skarżąca zarzuciła Burmistrzowi 

Miasta Rawa Mazowiecka brak wdrożenia efektywnego programu zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, co jej zdaniem prowadzi do niegospodarnego 

i lekkomyślnego wydawania środków publicznych przeznaczonych na jego realizację.

Zgodnie z dyspozycją art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego  - jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg - organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności 

wójta i kierowników gminnych jednostek administracyjnych jest rada gminy.

Komisji skarg, wniosków i petycji po zapoznaniu się z istotą skargi - uznała iż przedmiotowa 

skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do przepisu art. 11a ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt gmina, 

w ramach przyjętego przez jej organ stanowiący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, jest obowiązana m.in. do zapewnienia bezdomnym 

zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, odławiania bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej 

sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwania właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt itd. Realizacja tych zadań może odbywać się poprzez zlecenie ich wykonania 

podmiotom zewnętrznym na zasadach określonych przepisami ustawy - Prawo zamówień 

publicznych. Wykonawca zadania obejmującego odławianie, transport psa do schroniska 

i sprawowanie opieki nad tymi zwierzętami w schronisku wyłaniany jest w drodze przetargu 
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nieograniczonego na podstawie powołanej wyżej ustawy. Od co najmniej 10 lat, w ramach tego 

postępowania, wyłonionym podmiotem prowadzącym schronisko, jest schronisko w Wojtyszkach 

(w ramach przetargu wpływa jedynie oferta tego wykonawcy). Przeprowadzona w dniu 14 czerwca 

2021 r. przez pracowników Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka kontrola w schronisku w Wojtyszkach,

nie wykazała nieprawidłowości w zakresie powierzonych temu schronisku zadań. Kontrolą objęte 

zostały wszystkie psy przebywające w schronisku. Zwierzęta zostały sprawdzone pod względem 

wyglądu na podstawie posiadanych zdjęć. Przy użyciu elektronicznych czytników zostały 

sprawdzone numery chipów. Zwierzęta trzymane są w ponumerowanych boksach, w dwóch 

przypadkach w boksach przebywały po dwa małe psy. Na terenie schroniska panuje porządek. 

Przez całą dobę schronisko posiada opiekę lekarza weterynarii, gabinet jest dobrze wyposażony 

w sprzęt i narzędzia. W 2019 r. również została przeprowadzona kontrola w tym schronisku, 

w której trakcie nie stwierdzono żadnych naruszeń.

Nie znajduje potwierdzenia także zarzut zawarty w skardze co do braku podejmowania przez Miasto 

Rawa Mazowiecka działań zmierzających do zmniejszenia bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Rawa Mazowiecka. W ramach przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt  prowadzona jest obligatoryjna sterylizacja lub kastracja 

zwierząt w schronisku a od 2018 r. również sterylizacja bądź kastracja kotów wolno żyjących 

w mieście. W 2018 r. miasto pokrywało 100% kosztów zabiegów kotów wolno żyjących, natomiast 

w 2019 i 2020 r. miasto pokrywało 100% kosztów zabiegów kotów wolno żyjących i 50% kosztów 

zabiegów kotów i psów osób zamieszkałych w Rawie Mazowieckiej, tzw. zwierząt właścicielskich.

Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia istoty skargi jest również fakt, iż podane w skardze prze 

skarżącą dane nie odpowiadają rzeczywistości a mianowicie w latach 2018–2020 Miasto 

wydatkowało na odławianie, transport i utrzymywanie bezdomnych psów odłowionych z terenu 

miasta Rawa Mazowiecka w schronisku w Wojtyszkach, kwotę w wysokości 632 562,23 zł brutto, 

a nie jak podano w skardze kwotę 872 166,00 zł. W 2018 r. odłowiono 19 psów, a nie jak podano 

w skardze 46, w 2019 r. - 8 psów, a nie 101 i w 2020 r. - 17 psów, a nie 13. Łącznie na przestrzeni 

trzech lat odłowiono 45 psów, co nie zgadza się z liczbą psów podaną w skardze wynoszącą 

160 psów.

Mając na uwadze powyższe Komisja uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 
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Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych,

za – 14, przeciw –0, wstrzymujących – 1.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za I półrocze 2021 r.

Temat referowała Agnieszka Strach Z-ca Naczelnika wydziału Finansów i Analiz.

Powiedziała m.in.

Dochody planowano 108 687 454,96 zł, wykonano 53 457 369,90 zł, co stanowi 49,18 % 

realizacji planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 52 536 043,54 zł tj. na poziomie 55 % 

planu rocznego. Dochody majątkowe wykonano na kwotę 921 326,36 zł co stanowi 7 % planu

rocznego. W dochodach bieżących w analizowanym okresie roku główne źródła to: • 

dochody z subwencji z budżetu państwa –9 023 512,00 zł, • dochody z dotacji celowych na 

realizację zadań bieżących – 13 310 167,08 zł, • dochody z podatków i opłat lokalnych – 9 246

259,69 zł, • dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT – 13 506 387,46 zł. Uzyskane dochody 

majątkowe to głównie dochody z tytułu dotacji z różnych zewnętrznych źródeł na 

dofinansowanie inwestycji miejskich : z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 400 000 zł, 

dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 238 064,48 zł, z RPO 

Województwa Łódzkiego kwota 134 927,02 zł na dofinansowanie projektu rawski e Urząd. 

Pozostałe środki planowane na dofinansowanie inwestycji miejskich ( z RPO Województwa 

Łódzkiego, z WFOŚiGW w Łodzi) wpłyną do budżetu w drugim półroczu br., po zrealizowaniu 

planowanego zakresu robót inwestycyjnych.

Wydatki planowano 125 313 860,96 zł, wykonano 51 451 683,93 zł, co stanowi 41,06 % realizacji 

planu. Wydatki bieżące planowano 94 131 860,96 zł, wykonanie 45 346 635,43 zł, co stanowi 48,17 

% realizacji planu. W wykonanych wydatkach bieżących największą pozycje stanowią: wydatki na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie łącznej 20 572 244,26 zł. Wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych to kwota 8 469 534,35 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na 

kwotę 12 365 483,06 zł. Wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 3 668 
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811,36 zł, z czego: Wydatki na obsługę długu na kwotę 270 562,40 zł. Wydatki majątkowe – 

inwestycyjne na kwotę 6 105 047,57 zł. Wydatki inwestycyjne w okresie pierwszego półroczu 

każdego roku charakteryzują się niskim wykonaniem w stosunku do planu rocznego. Wykorzystanie 

środków finansowych na regulowanie płatności za wykonane roboty inwestycje koncentruje się w 

drugim półroczu roku budżetowego. Płatności na rzecz wykonawców robót inwestycyjnych 

następują zawsze po zrealizowaniu i odbiorze prac inwestycyjnych 

Dyskusji nie było.

Informacja została przyjęta przez aklamację.

Ad 13. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  

organizacyjne  miasta w II  kwartale 2021 r. 

Sprawozdanie przedstawiła Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska.

Sprawozdanie zawierało okres od 1 kwietnia  2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

               W tym okresie zostało zarejestrowanych 96  umów, z czego: 

                 -   4  w Przedszkolu Nr 1

                 -   1  w Przedszkolu Nr 2

                 -   1  w Przedszkolu Nr 3

  -   2  w Szkole Podstawowej Nr 1

  -   2  w Szkole Podstawowej Nr 2 

  -   2  w Szkole Podstawowej Nr 4 

  - 10  w Miejskim Domu Kultury,

  - 10  w Ośrodku Sportu i Rekreacji,

  -   2  w Muzeum Ziemi Rawskiej,

  -   0  w Miejskiej Bibliotece Publicznej,

  -   2  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

  -   1  w Żłobku „TUPTUŚ”

  - 59 w Urzędzie Miasta

   

Rada przyjęła przedłożone sprawozdania.
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 Ad 14.  Sprawozdanie z realizacji  uchwał w II kwartale 2021 roku.

Temat referowała Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska. 

Powiedziała m.in.

Rada Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 1  kwietnia  2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

podjęła 26 uchwał. Zrealizowanych zostało 20  uchwał, a w trakcie realizacji pozostaje 80 uchwał. 

Szczegółowy wykaz uchwał został radnym przedstawiony w materiałach na sesję.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

Ad 15. 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;

                    - utrudnienia przy rewitalizacji.

      Udział w spotkaniach:

- Spotkanie w WGT ws. miejscowego planu, obr. 3, 

- Zakończenie roku szkolnego SP. nr 1,

- Spotkanie ws. 700-lecia miasta Rawa Mazowiecka,

- Porozmawiajmy w Łódzkiem – spotkanie w CAK w Boguszycach,

- Posiedzenie komisji mieszkaniowej,

- Spotkanie ws. budynku na projektowanej drodze, p. Kubikowie,

- Spotkanie ws. odwodnienia ul. Tomaszowskiej,

- Spotkanie ws. audytu w przedszkolu nr 3,
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- Spotkanie z ks. Bogumiłem Karpem, 

- Spotkanie z Rafałem Miszczakiem oraz Bartek Florkiem w sprawie tablicy                                             

Romana Dmowskiego,

- Spotkanie z mieszkańcami,

- Spotkanie z inwestorem – Chińczycy,

- Spotkanie z Proboszczem Ks. Konradem Świstakiem,

- Spotkanie z najemcami bloku socjalnego przy ul. Mszczonowskiej 41b,

- Spotkanie z archeologiem,

- Spotkanie dotyczące rewitalizacji- elektryka,

- Rada budowy- rewitalizacja,

- Spotkanie ws. uroczystej sesji,

- Spotkanie OSP Rawa Maz.- przekazanie sprzętu,

- Spotkanie z Dyrektor Magdaleną Siejką (GDDKiA Łódź),

- Podpisanie umowy na dofinansowanie Maluch +,

- Hala Sportowa Tatar – przekazanie placu budowy,

- XVII Maraton Pływacki im. Pawła Pioruna,

- Piknik sportowo-muzyczny,

- Spotkanie - Trzy Gitary MDK,

- Spotkanie ws. urodzin miasta, 

- Spotkanie z Prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego – SIM,

- Rada budowy w/s rewitalizacji,

- Spotkanie z Senatorem Rafałem Ambrozikiem w RCPS,

- Spotkanie Duet Li YOFC (Potencjalny inwestor- Chińczycy),
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- Spotkanie z dyrektorami szkół,

- Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta,

- Spotkanie z posłem Dariuszem Klimczakiem,

 - Spotkanie z Dyrektorami Szkół,

- Spotkanie z Dyrektorami Przedszkoli,

- Sesja Rady Miasta- wręczenie tytułu honorowego obywatela prof. Mirosławowi 

Nagielskiemu,

- Złożenie kwiatów na cmentarzu z okazji Bitwy Warszawskiej,

- Złożenie kwiatów pod tablicą Wincentego Witosa, 

- Złożenie kwiatów pod tablicą Marszałka Piłsudskiego.

Ad 16.  Interpelacje, zapytania.

Interpelacji nie złożono.

       Ad 17. Zakończenie obrad.

W  tym punkcie Przewodnicząca  Rady Miasta  ogłosiła zakończenie obrady XXXI  Sesji   Rady

Miasta VIII kadencji.

                       Sesja trwała od godz. 10:00 do godz. 14:00.

        Sporządziła: Alicja Lasota.

Przewodnicząca Rady Miasta

Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska
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