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

Rawa Mazowiecka  w dniu  22  listopada  2021r. 
 
Sesja Rady Miasta  odbyła się w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury. Rawa 

Mazowiecka. Uczestniczyło  14 radnych. 

Nieobecni radni usprawiedliwieni: 

1. Małgorzata Rudniak 

  

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

Skarbnik Miasta Jolanta Witczak, Sekretarz Jolanta Wróblewska, Naczelnicy Wydziałów oraz 

zaproszeni goście. 

  

Obrady XXXIV Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska. 

Powitała  radnych  przybyłych na Sesję. 

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 14 radnych.  

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

 

Burmistrz Miasta Piotr Irla zwrócił się z prośbą o wprowadzenie : 

- do pkt. „9. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2021-2024” autopoprawki do tej uchwały, 

- do pkt. „4. Określenie wysokości  podatku od nieruchomości na 2022 rok” autopoprawki do 

tej uchwały, 

- wprowadzenie dodatkowego pkt obrad „Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości”. 

 

Innych propozycji do porządku obrad nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie  kolejno  propozycję 

Burmistrza:  

- w sprawie autopoprawki do uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Rawa Mazowiecka  na  lata  2021-2024. 
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Propozycja Burmistrza w sprawie autopoprawki do uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2021-2024 w głosowaniu została przyjęta 

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

- w sprawie autopoprawki do chwały w sprawie  określenie wysokości  podatku od 

nieruchomości na 2022 rok. 

Propozycja Burmistrza w sprawie autopoprawki do chwały w sprawie określenie wysokości  

podatku od nieruchomości na 2022 rok  w głosowaniu została przyjęta większością głosów. 

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

- w sprawie wprowadzenie dodatkowego pkt obrad „Wyrażenie zgody na nabycie 

nieruchomości”. 

Propozycja Burmistrza w sprawie wprowadzenie dodatkowego pkt obrad „Wyrażenie zgody 

na nabycie nieruchomości”  w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 

radnych, za – 10, przeciw – 4, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta. 

4. Określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok. 

5. Określenie  wysokości  podatku od środków transportowych na 2022 rok. 

6. Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  

7. Wniosek w sprawie wymiaru podatku  rolnego na 2022  rok.  

8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 rok.                    

9. Zmiana uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na  lata 2021-2024. 
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10. Przyjęcie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, fragment  położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb Nr 7. 

11. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

12. Zmiana uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 

2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Rawa Mazowiecka. 

13. Przyjęcie  programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  

pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

14. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. 

15. Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w Rawie Mazowieckiej w roku  

szkolnym 2020/2021. 

16. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 

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

organizacyjne miasta w III  kwartale 2021 r. 

18. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w III kwartale 2021 roku. 

19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

20. Interpelacje, zapytania. 

21. Sprawy różne. 

22. Zakończenie obrad. 

 

Uwag nie było. 

 

   Ad 3.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXXIII  Sesji Rady Miasta. 

   Uwag do protokołu nr  XXXIII nie było. 

 

Ad 4. Określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok. 
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Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.            

 

W przedłożonym projekcie uchwały w zakresie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących od stycznia 2022 roku proponuje się waloryzację stawek 

podatku o wskaźnik inflacji tj.107 % w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Miasta 

Rawa Mazowiecka od 2020 roku. 

Waloryzacja stawek podatku od nieruchomości pozwoli chociaż w niewielkim stopniu 

zrekompensować znaczny ubytek dochodów bieżących Miasta Rawa Mazowiecka 

spowodowany zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 

podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zwolnienie z podatku dochodów uzyskiwanych z 

emerytur i rent.  

Zmniejszenie planowanych dochodów dla naszego Miasta z podatku PIT w 2022 roku to kwota 

blisko 3 miliony złotych. 

Zwracam się do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody i przyjęcie w niniejszym projektu uchwały  

niższej stawki podatku od nieruchomości  dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej, położnych w ścisłej strefie obszaru miasta objętego pracami 

inwestycyjnymi,  prowadzonymi przez Miasto Rawa Mazowiecka w zakresie rewitalizacji 

przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego. 

Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stawka 

podatku zostałaby obniżona  do 16 zł za m2 powierzchni zajętej na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Z uwagi na prowadzone w tym obszarze prace budowlane, obejmujące 

głównie przebudowę dróg, chodników oraz wymianę uzbrojenia w ulicach,  właściciele  

lokali, w których prowadzona jest działalność gospoda,  odczuwali niedogodności w zakresie 

ograniczenia dostępności do ich lokali. 

W załączniku do projektu niniejszej uchwały sporządzony został obszar miasta objęty niższą,  

preferencyjną stawką podatku od nieruchomości. 

Obniżenie stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej stanowić będzie  dla tych podatników pomoc publiczną i muszą być 

zastosowane wobec nich przepisy prawa regulujące udzielanie pomocy de minimis, opisane 

w § 2 projektu uchwały.  
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Dla pełnego zobrazowania proponowanych stawek  podatku od nieruchomości 

przedstawiam Państwu zestawienie tabelaryczne, które obrazuje, jak kształtują się stawki 

podatku od nieruchomości na terenie naszego Miasta, w porównaniu z górnymi stawkami 

podatku określonymi na 2022  rok przez Ministra Finansów: 

 

Wyszczególnienie stawki obowiązujące  

na terenie miasta w 

2020 i 2021 roku  

za 1 m 2 pu   

 

stawki max 

określone przez 

MF na 2022  r. 

za 1 m 2 pu 

stawki według 

projektu 

uchwały Rady 

Miasta na  

w 2022 roku  

za 1 m 2 pu   

 

budynki mieszkalne 0,45 0,89 0,48 

budynki związane z działalnością 

gospodarczą na obszarze miasta 

 

20,00 

 

25,74 

 

21,00 

budynki związane z działalnością 

gospodarczą na obszarze miasta 

określonym w załączniku do 

projektu uchwały 

 25,74 16,00 

Budynki związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych 

4,10 5,25 4,22 

Budynków zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym 

8,87 12,04 9,50 

Komórki 3,15 8,68 3,37 

budynki pozostałe 6,30 8,68 6,74 

Grunty 

- związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą  

 

0,73 

0,33 

 

1,03 

0,54 

 

0,76 

0,35 
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- Pozostałe 

- pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi 

lub wodami 

powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych od 1 ha 

- niezabudowane objęte obszarem 

rewitalizacji, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji i położonych na 

terenach, dla których miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo 

zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy… 

 

3,41 
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5,17 

 

 

 

 

 

 

3,40  

 

3,65 
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Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  określenia 

wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie  

określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2022 rok. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, 

za – 10, przeciw –4, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  
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Ad 6. Określenie  wysokości  podatku od środków transportowych na 2022 rok. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.   

W projekcie niniejszej uchwały ustala się wysokość stawek podatku od środków 

transportowych, jakie będą obowiązywały na terenie naszego miasta od 2022 r. 

Projekt ten zakłada pozostawienie w 2022 roku na niezmienionym poziomie stawki tego 

podatku tj.  w wysokości jakie obowiązują  na terenie Miasta od 2018 r. 

Stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1-3 są zgodne  

z obowiązującymi stawkami minimalnymi określonymi w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i 

Finansów na rok podatkowy 2022. 

Stawki podatku określone w projekcie niniejszej uchwały nie przekraczają górnych stawek 

dla tego podatku, określonych w obwieszczeniu Ministra  Finansów na rok 2022.  

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  określenia 

wysokości podatku od środków transportowych  na 2022 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie  

określenie wysokości podatku od środków transportowych na 2022 rok. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

           

Ad 6. Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.   
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W projekcie niniejszej uchwały ustala się wysokość stawek opłaty targowej oraz wskazuje się 

inkasentów tej opłaty. Proponowane stawki opłaty targowej są w niezmienionej wysokości 

jak określono w przedmiotowej uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka od 2017 roku. 

Również bez zmian pozostają inkasenci poboru tej opłaty tj. ZUST Kazimierz Stefański z 

siedzibą  Rawa Mazowiecka  ul. Bolesława Chrobrego 12 - na targowisku prywatnym 

„Rawiak” położonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta i  Rawskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego sp. z o.o w Rawie Mazowieckiej ul. Tomaszowska 10 J na 

targowisku miejskim, z wynagrodzeniem jak dotychczas na poziomie 30 % od pobranych 

opłat. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  określenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej.    

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie  

określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 7. Wniosek w sprawie wymiaru podatku  rolnego na 2022  rok.  

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.   

Wniosek dotyczy wyrażenia zgody na dokonanie wymiary podatku rolnego w 2022 roku w 

oparciu o średnią cenę skupu jednego kwintala żyta, określoną przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za okres III kwartałów br.  



 

9 

 

W swoim komunikacie  Prezes GUS określił cenę skupu żyta za okres III kwartałów 2021 roku 

na kwotę 61,48 zł za kwintal i cena ta odpowiadała średniej cenie sprzedaży żyta jaka 

obowiązywała na rynku rolnym, na terenie kraju.  

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, podatek rolny 

ustala się  jako  równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta wyliczoną w oparciu o średnią 

cenę skupu żyta określoną przez GUS  od 1 ha przeliczeniowego gruntu. 

Wnioskuję, o pozostawienie w 2022 roku do wymiaru podatku rolnego cenę skupu na 

poziomie określonym przez Prezesa GUS. Ustalona przez Prezesa GUS średnia cena skupu 

żyta odpowiada faktycznej cenie jaką otrzymują rolnicy za sprzedaż kwintala żyta.  

Średnia cena skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku w  2022 roku,  w porównaniu z rokiem 

poprzednim wzrosła  o 2,93 zł za kwintal. 

Wnioskuję również  o pozostawienie do wymiaru podatku leśnego w 2022 roku średniej ceny 

sprzedaży drewna, obliczonej na podstawie średniej ceny 1 m 3 drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2021 r. w wysokości 212,26  zł za 1 m 3 (w ubiegłym 

roku cena ta wynosiła 196,84 zł). 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany wniosek  sprawie wymiaru podatku rolnego 

na 2022  rok.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść wniosku  w sprawie  

wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.  

 

Uwag do treści wniosku nie było. 

Wniosek w głosowaniu imiennym został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

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

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.   
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Projekt zmiany budżetu Miasta na 2021 rok obejmuje: 

I . Zmiany w planie dochodów. 

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

- zmniejsza się o kwotę 1 180 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0770 ze sprzedaży 

składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta, korekta planu do 

wysokości faktycznych wpływów uzyskanych z tego tytułu w br. 

2. Dział 900 – Gospodarka komunalna. 

- w § 0740 wprowadza się do planu dochodów dywidendę w wysokości 2 543 300 zł ze spółki  

ZGO sp. z o.o,  z tytułu rozliczenia zysku za 2020 r. 

 

II. Zmiany w planie wydatków 

1. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa. 

- rozdział 70005: 

1/ zmniejsza się o kwotę 150 000 zł planowane wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty 

przejęte pod drogi. Korekta planu do wysokości faktycznego wykonania w br., 

2/ zwiększenie o kwotę 500 000 zł planowanych wydatków na zakup gruntów w zasoby 

komunalne, na potrzeby związane z inwestycjami miejskimi. 

- rozdział 70095 – zmniejszenie wydatków o 95 000 zł na opracowanie dokumentacji 

technicznej remontu budynku przy ul. Przechodniej 2 

Po dokonanej analizie technicznej stanu budynku oraz możliwościach jego przebudowy 

Projektant zaleca jego rozbiórkę. W tej sytuacji Miasto czyni przygotowania do budowy 

nowego budynku socjalnego w innej lokalizacji. Po jego wybudowaniu mieszkańcy z ul. 

Przechodniej 2 zostaną do niego przeniesieni, a budynek przy ul. Przechodniej zostanie 

wyburzony.  

 

2. Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

- rozdział 80101 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 315 000 zł 

w Szkole Podstawowej Nr 4 na zabezpieczenie zobowiązań za miesiąc grudzień br.  
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- rozdział 80104 – zwiększenie o kwotę 290 000 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 5 200 zł  wysokości planowanych 

wydatków na zlecenie zadań w drodze konkursów w tym dziale.  

 

3. Dział 851, rozdział 85195 - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 6 000 zł  wysokości 

planowanych wydatków na zlecenie zadań w drodze konkursów w tym dziale.  

 

4. Dział 854, rozdział 85401 – zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia i 

pochodne w kwocie 40 000 zł w Szkole Podstawowej Nr 4. 

 

5. Dział 855, rozdział 85595 – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na kwotę 8 000 zł. 

Zwiększenie środków na opracowanie dokumentacji na budowę Centrum opiekuńczo-

mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej. Po uzyskaniu dotacji na realizację tego zadania Miasto 

przystępuje do opracowania dokumentacji technicznej budowy Centrum. Zwiększana kwota 

wykorzystana będzie na opracowanie mapy d/c projektowych. 

 

6. Dział 900, rozdział 90013- zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50 000 zł na wydatki 

konieczne związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. 

7. Dział 921, rozdział 92195 – zmniejszenie o kwotę 9 500 zł wysokości planowanych 

wydatków na zlecenie zadań w drodze konkursów, w tym dziale.  

 

8. Dział 926, rozdział 92695 – zwiększenie o kwotę 426 000 zł planowanych wydatków na 

realizacje inwestycji dotyczącej termomodernizacji hali sportowej przy ul. Tatar. Uzgodniony 

z wykonawcą  harmonogram prac inwestycyjnych  wskazuje na możliwość wykonania 

większego przerobu robót, niż zakładany na początku realizacji tej inwestycji. Zwiększenie 

planowanych wydatków pozwoli na uregulowanie zobowiązań finansowych na rzecz 

wykonawcy robót inwestycyjnych. 
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III. W projekcie niniejszej uchwały dokonuje się również zmiany wysokości planowanych 

przychodów i rozchodów budżetu. Zwiększa się o kwotę 700 000 zł wysokość planowanych 

przychodów z wolnych środków z rozliczenia roku poprzedniego i przeznacza się tą kwotę na 

spłatę w br. wcześniej zaciągniętych kredytów.  

Pozwoli to na zmniejszenie obciążeń budżetu z tytułu spłaty zobowiązań kredytowych w latach 

następnych.  

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 14 radnych, za – 14, 

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 8. Zmiana uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  

lata 2021-2024. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.   

Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021-2024. 

W zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF określonych w załączniku nr 3 projektu uchwały 

wprowadza się nowe zadania na lata 2021-2022: 
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1/ Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze" : ul. Łowicka (w 

pobliżu skrzyżowania z ul. Krzywe Koło), ul. Kolejowa ( skrzyżowanie z ul. Faworną, wyjście z 

Parku Miejskiego, przy dworcu PKS), ul. Południowa ( w pobliżu skrzyżowania z ul. Krakowską),  

z kwotą limitu na 2021 r. w kwocie 950 000 i na 2022 w kwocie 1 200 000 zł.  

 

 

2/ Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze": skrzyżowanie  

ul. Krzywe Koło i ul. Łowicka , skrzyżowanie ul. Ks. Skorupki i ul. Warszawskiej, skrzyżowanie 

ul. Ks. Skorupki i ul. Ziemowita, z kwotą limitu na 2021 r. w kwocie 510 000 zł  i na 2022 w 

kwocie 750 000 zł.  

 

Wprowadzenie limitów wydatków  jest wynikiem otwarcia oferty, która wpłynęła na 

wykonanie zadań, w  przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta 

Rawa Mazowiecka.  

 

3/ Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa Mazowiecka 

- Dziurdzioły na odcinkach od km. 0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do km.1+368, od km. 

1+464 do km 1+744, od km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+30 

Limit wydatków w 2021 roku – kwota 170 000 zł, limit w 2022 roku – kwota 150 000 zł. 

 

4/Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę przejść dla pieszych: na 

skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Faworna, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości, na 

skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Nowa, ul. Tomaszowska , na skrzyżowaniu ul. 

Tomaszowskiej/Solidarności, ul. Tomaszowska/Cmentarna, ul. Tomaszowska/Przemysłowa, 

na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej. 

Limit wydatków w 2021 roku – kwota 152 000 zł, limit w 2022 roku – kwota 271 000 zł. 

 

5/ Dotacja celowa 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. 

Limit wydatków w 2021 roku – kwota 180 000 zł, limit w 2022 roku – kwota 290 000 zł. 
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Złożone oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym przez 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej wymagają zwiększenia planowanych środków 

na te zadania po stronie Miasta  Rawa Mazowiecka oraz Powiat Rawski. Zabezpieczenie 

dodatkowych środków pozwoli na wykonanie zadań, zgodnie z projektami. 

 

Wprowadzenie limitów wydatków jw. jest wynikiem oszacowania kosztów  z otwarcia ofert, 

które wpłynęły na wykonanie zadań, w przetargu nieograniczonym, ogłoszonym przez 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść autopoprawki do 

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

2021-2024. 

 

Uwag do autopoprawki nie było. 

 

Autopoprawka do zmiany  uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka  na lata 2021-2024 w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie.  

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

Planuje się zwiększenie przychodów budżetu w kwocie 700 000 zł z tytułu wolnych środków, 

z rozliczenia budżetu za lata poprzednie. 

Kwotę przychodów jw. przeznacza się na zwiększenie rozchodów budżetu na wcześniejszą 

spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Rozwiązanie to pozwoli na zmniejszenie 

obciążeń z tytułu spłaty zadłużenia w latach następnych. 

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 roku wynosi 53 103 892,61 zł. 

Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wydatkach majątkowych  

wprowadza się zmiany limitu wydatków na termomodernizację hali sportowej przy ul.Tatar. 

Limit wydatków w 2021 roku zwiększa się o 426 000 zł do wysokości 1 750 000 zł, natomiast 

limit wydatków w 2022 roku ustala się na kwotę 2 200 000 zł.  

Ponadto wprowadza się również następujące zadania: 

1/ Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze" : ul. Łowicka  
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( w pobliżu skrzyżowania z ul. Krzywe Koło), ul. Kolejowa ( skrzyżowanie z ul. Faworną, wyjście z 

Parku Miejskiego, przy dworcu PKS), ul. Południowa ( w pobliżu skrzyżowania z 

ul. Krakowską), z kwotą limitu na 2021 r. w kwocie 950 000 i na 2022 w kwocie 1 200 000 zł.  

 

2/ Budowa i przebudowa przejść dla pieszych "Bądź bezpieczny na drodze": skrzyżowanie 

ul. Krzywe Koło i ul. Łowicka , skrzyżowanie ul. Ks. Skorupki i ul. Warszawskiej, skrzyżowanie 

ul. Ks. Skorupki i ul. Ziemowita, z kwotą limitu na 2021 r. w kwocie 510 000 zł i na 2022 w 

kwocie 750 000 zł.  

Wprowadzenie limitów wydatków jw. jest wynikiem otwarcia oferty, która wpłynęła na wykonanie 

zadań, w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

Zabezpieczenie dodatkowych środków pozwoli na wykonanie zadań, zgodnie z projektami. 

 

3/ Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na remont drogi powiatowej 4110E Rawa 

Mazowiecka - Dziurdzioły na odcinkach od km. 0+715km do km. 0+882, od km. 0+942 do 

km.1+368, od km. 1+464 do km 1+744, od km. 3+600 do km. 4+600 i od km. 6+30 

Limit wydatków w 2021 roku – kwota 170 000 zł, limit w 2022 roku – kwota 150 000 zł. 

 

4/Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę przejść dla pieszych: na skrzyżowaniu  

ul. Kościuszki/Faworna, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki/Niepodległości, na skrzyżowaniu  

ul. Kościuszki/Nowa, ul. Tomaszowska , na skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej/Solidarności, ul. 

Tomaszowska/Cmentarna, ul. Tomaszowska/Przemysłowa, na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/ 

Wyzwolenia w Rawie Mazowieckiej. 

Limit wydatków w 2021 roku – kwota 152 000 zł, limit w 2022 roku – kwota 271 000 zł. 

 

5/ Dotacja celowa 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. Limit wydatków w 2021 roku – kwota 180 000 zł, limit  

W 2022 roku – kwota 290 000 zł. 

Złożone oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym przez 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej wymagają zwiększenia planowanych środków 

na te zadania po stronie Miasta Rawa Mazowiecka oraz Powiatu Rawskiego. Zabezpieczenie 

dodatkowych środków pozwoli na wykonanie zadań, zgodnie z projektami. 
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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 14 radnych, za – 14, 

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 9. Przyjęcie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, fragment  położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb Nr 7. 

 

 

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

Powiedział m.in. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

fragment położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb Nr 7, został sporządzony w 

wykonaniu uchwały Nr XXII/177/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 

r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, 

obręb Nr 7.  

Celem sporządzenia nowego planu miejscowego jest objęcie ustaleniami planu,  

obszaru przyłączonego do miasta Rawa Mazowiecka z gminy Rawa Mazowiecka o fragment 

wsi Podlas, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie 

ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu 

miasta oraz dostosowanie ustaleń planu dla terenów sąsiednich.  
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Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskał opinie i uzgodnienia 

właściwych organów i instytucji określonych przepisami prawa.  

W okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą 

wpływu na środowisko oraz w okresie 14 dni po tym okresie uwagi nie wpłynęły.  

 

Uzasadnienie stwierdzenia zgodności ustaleń planu miejscowego z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz 

projektu aktualizacji studium.  

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w 

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa 

Mazowiecka" zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z 

dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, ze zmianą zatwierdzoną 

uchwałą Nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.  

W ww. studium określono dla obszaru planu strefę rozwoju o treści:  

M2 - obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 

usługami i zakładami produkcyjnymi nieuciążliwymi.  

Ustaleniami studium określono graniczne parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów 

budowlanych, w tym dla strefy rozwoju o symbolu M2:  

a) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, do 4 kondygnacji 

nadziemnych,  

b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum:  

− 25% w zabudowie wielorodzinnej,  

− 30% w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,  

− 10% w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,  

− 5% w zabudowie wielorodzinnej z usługami,  

− 5% w zabudowie techniczno-produkcyjnej i usługowej,  

c) wielkość obiektów handlowych na wyodrębnionych planem miejscowym terenach, o 

przeznaczeniu pod zabudowę usługową lub mieszkaniowo-usługową, o powierzchni 

sprzedaży do 400 m2,  

d) istniejące obiekty handlowe, nie spełniające warunku powierzchni sprzedaży do 
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zachowania,  

e) jakość środowiska według wymogów obowiązujących dla zabudowy mieszkaniowo- 

usługowej.  

Jednocześnie w ustaleniach studium dopuszczono przeznaczenie terenu pod realizację 

urządzeń opartych na energii słonecznej (fotowoltaicznych), niewymagających wyznaczania 

stref ograniczonego użytkowania, w obszarach techniczno-produkcyjnych (P) i usługowych 

(U).  

 

W projekcie nowego planu zachowano kategorie przeznaczenia terenu na większości obszaru 

i przeznaczono tereny:  

− głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami,  

− sporadycznie pod zabudowę usługową.  

Uwzględniono również szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad 

ochrony środowiska i zasad uzbrojenia terenu.  

Należy stwierdzić, że takie rozwiązania w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu, 

przyjęte 

w planie miejscowym nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

 

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym.  

W projekcie planu uwzględniono:  

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez:  

− zachowanie dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej kategorii przeznaczenia 

terenu określonych dotychczas obowiązującym planem,  

− określenie podstawowych parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania 

terenu odpowiednich dla wskazanych kategorii przeznaczenia terenu z uwzględnieniem 

nowych wymogów przepisów prawa;  

2) walory architektoniczne i krajobrazowe terenu poprzez nawiązanie nowej zabudowy z 

istniejącą, w szczególności w zakresie funkcji i wysokości budynków;  

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych poprzez przeznaczenie terenów pod nową zabudowę nie mają znaczącego 
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wpływu na gospodarkę wodną miasta;  

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej –

poprzez objęcie ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych i  

ich stref ochronnych;  

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych poprzez określenie wskaźników wyposażenie obiektów w miejsca 

postojowe dla osób z kartą parkingową;  

6) walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez umożliwienia zabudowy obszarów z terenami 

uzbrojonymi;  

7) prawo własności poprzez nieprzeznaczanie nowych terenów prywatnych na cele publiczne 

za wyjątkiem poszerzenia drogi określonej ustaleniami dotychczas obowiązującego planu 

miejscowego;  

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – potrzeby w obszarze nie występują;  

9) potrzeby interesu publicznego – potrzeby w obszarze nie występują za wyjątkiem  

terenów przeznaczonych pod drogi publiczne w większości istniejące pasy drogowe;  

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci  

szerokopasmowych – potrzeby w obszarze nie występują;  

11) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności 

– tereny wchodzą w skład zwartej struktury przestrzennej zabudowy miejskiej, wyposażonej 

w sieci i urządzenia zaopatrzenia w wodę.  

 

Ustalając przeznaczenie terenu pod zabudowę, uwzględniono ustalenia dotychczas 

obowiązującego planu miejscowego, stan własności terenu wymagania ładu przestrzennego i 

efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. W 

planie miejscowym:  

− zachowano dotychczasowe kategorie przeznaczenia terenu,  

− przeznaczono teren pod poszerzenie dróg.  

Obszar, który jest położony w zwartej strukturze przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka 

przeznaczono pod zabudowę:  

− zakładając oparcie transportu o istniejące sieci ulic przylegającą do terenów,  

− nie wymuszając rozbudowy publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego 

środka transportu,  
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− we fragmencie obszaru miasta o najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy z 

wykluczeniem obszarów chronionych.  

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania  

i korzystania z terenu, ważono interes publiczny i interesy prywatne, uwzględniono zgłaszane 

wnioski, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w 

zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.  

Projekt planu uwzględnia także uniwersalne projektowanie poprzez zastosowanie techniki 

opisu i prezentacji graficznej w formie użytecznej dla wszystkich.  

 

  

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  przyjęcia  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment  

położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb Nr 7. 

 

Innych opinii nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, fragment  położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb Nr 7. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 

14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 11. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta. 

Powiedziała m.in.   
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Z dniem 1 listopada 2021 r. ustawodawca ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie 

ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o 

zmianie innych ustaw ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 ) dokonał nowelizacji ustawy o 

pracownikach samorządowych, m. innymi poprzez dodanie do jej treści art. 37 ust. 4 . 

Zgodnie z jego dyspozycją minimalne wynagrodzenie wójta/burmistrza nie może być niższe 

niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla tego stanowiska w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. To maksymalne wynagrodzenie stanowi 

suma maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu 

dodatku funkcyjnego, a w przypadku wójta/burmistrza także dodatku specjalnego. 

Z dniem 1 listopada 2021 r. weszły w życie przepisy aktu wykonawczego do tej ustawy - 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania 

pracowników samorządowych określające maksymalną wysokość składników wynagrodzenia 

składających się na minimalne wynagrodzenie wójta. 

Przedłożony projekt uchwały ustala wynagrodzenie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w 

wysokości zagwarantowanej przepisami ustawy. 

Stosownie do treści art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych ustaw 

- przepisy ustawy  

o pracownikach samorządowych w brzmieniu nadanym tą ustawą mają zastosowanie do 

ustalenia wynagrodzeń należnych wójtom/burmistrzom od dnia 1 sierpnia 2021 r.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie  

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

  

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, 

za – 10, przeciw –0, wstrzymujących – 4. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 12. Zmiana uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 

2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 
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przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

 

Temat referował Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Arkadiusz Rataj. 

Powiedział m.in. 

Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka ma na celu zapewnienie elastyczności 

w przyznawaniu dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

§ 7 ust. 2 regulaminu wynagradzania zawiera tabelę dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, 

które zgodnie z proponowanymi zmianami liczone będą nie od wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela stażysty, ale od wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela pełniącego funkcję 

dyrektora szkoły. Dzięki temu zapewniona będzie większa elastyczność przyznawania 

dodatków funkcyjnych, bez potrzeby zmiany regulaminu w kolejnych latach. Projekt uchwały 

przewiduje również zwiększenie maksymalnego progu dodatku funkcyjnego dyrektorom 

przedszkoli i ich zastępcom o 10%, czyli odpowiednio do 50% i do 40%. Zmodyfikowano 

również tabelę dodatków funkcyjnych mając na uwagę faktyczną liczbę oddziałów 

funkcjonujących na przestrzeni lat w Rawie Mazowieckiej - istniały zaszłości jeszcze z okresu 

funkcjonowania gimnazjów, gdzie szkoły liczyły mniej oddziałów. Wprowadzono rozróżnienie 

na szkoły do 23 oddziałów i ponad 23 oddziały. Dyrektor szkoły liczącej powyżej 23 

oddziałów nie mógłby otrzymywać dodatku funkcyjnego niższego niż 20% jego 

wynagrodzenia zasadniczego. Dzięki projektowanym zmianom dyrektorzy i wicedyrektorzy 
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będą również umotywowani do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osiągnięcia 

najwyższego stopnia awansu zawodowego.  

Proponowane zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały uzgodnione ze stroną 

związkową zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela. 

 

Opinię Komisji  Oświaty   przedstawiła  Celina Szczur - przewodnicząca Komisji.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 

określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 

i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 

pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem  

prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

 

Innych opinii nie było. 

 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  

zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. 

w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy 

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem  prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 

14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
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Ad 13. Przyjęcie  programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  

pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok. 

 

Temat referował Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Arkadiusz Rataj. 

Powiedział m.in. 

 

Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy miastem         

a organizacjami działającymi na terenie miasta.  

Celami szczegółowymi programu są: 

- współdziałanie miasta z organizacjami, zapewniające efektywne wykonywanie zadań 

publicznych miasta; 

- ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców 

zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji; 

- rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych służących zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców miasta; 

- prowadzenie i rozwój form dialogu społecznego z organizacjami; 

- pobudzanie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków spoza budżetu miasta, w tym 

funduszy unijnych; 

- integracja organizacji działających na rzecz mieszkańców miasta w sferze działań publicznych. 

 

Współpraca miasta z organizacjami odbywa się na zasadach: 

- pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz 

umożliwianiu im realizacji zadań publicznych; 

- suwerenności stron – która zapewnia, że miasto szanuje instytucjonalną niezależność 

organizacji w realizacji zadań publicznych; 

- partnerstwa – która opiera się na relacji wzajemnego zaufania, a także informowaniu się   o 

planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych działań; 

- efektywności – zgodnie z którą miasto przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych do 

realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych; 

- uczciwej konkurencji – która zapewnia udzielanie przez miasto tych samych informacji i 

stosowanie tych samych kryteriów w ocenie realizacji zadań publicznych; 
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- jawności – w myśl której miasto udostępnia współpracującym z nim organizacjom 

informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych. 

 

Współpraca miasta z organizacjami odbywać się będzie w szczególności, w następujących 

formach: 

- zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych określonych w ustawie, które może mieć 

formę: 

- powierzania, 

- wspierania; 

- wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania; 

konsultowania z organizacjami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

- tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 

przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli władz miasta; 

- umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

- umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju ; 

- udzielania pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta źródeł 

finansowania, a w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, opiniowania 

wniosków o granty i dotacje, udzielania rekomendacji; 

- działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji poprzez np. szkolenia, 

konferencje, funkcjonowania Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którego jest 

promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

- prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej wspólnych działań miasta  

i organizacji; 

- udzielania pomocy merytorycznej dla projektów realizowanych przez organizacje, 

przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta; 

- udzielania pomocy organizacjom w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym 

charakterze z miast partnerskich; 

- umożliwienia umieszczania przez organizacje na stronie internetowej miasta informacji 

dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań miasta. 
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Opinię Komisji Oświaty  przedstawiła  Celina Szczur - przewodnicząca Komisji.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie programu współpracy 

Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi 

w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  na 2022 rok. 

  

Innych opinii nie było. 

 

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie  

przyjęcia  programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  pozarządowymi  

oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2022 rok. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 

14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 14. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości. 

 

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

Powiedział m.in. 

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, 

zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym w trakcie budowy, stanowiącej własność 

osób fizycznych, położonej w obrębie 2 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonej numerem 

ewidencyjnym działki nr 180 o pow. 0,3423 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rawie 

Mazowieckiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1R/00044327/6. 

W związku z planowaną budową drogi łączącej ul. Mszczonowską z drogą wojewódzką nr 725  

(ul. Białą), mającej docelowo obsługiwać ruch ciężkich pojazdów ze strefy przemysłowej 

„Mszczonowska” i toczącymi się pracami projektowymi zasadne jest sukcesywne nabywanie 

nieruchomości, na których Miasto Rawa Mazowiecka będzie realizowało inwestycję drogową.  
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Po przeanalizowaniu różnych wariantów skrzyżowania projektowanej drogi z ul. 

Mszczonowską i negocjacjach z właścicielami gruntów, wybrano najbardziej optymalny 

wariant lokalizacji odcinka projektowanej drogi tj. teren działki nr 180. Działka ta zostanie w 

całości wykorzystana pod drogę, a pozostałe elementy pasa drogowego (m.in. wjazd) 

wykraczające poza obszar tej działki w najmniejszym stopniu obciążą działki sąsiednie.  

Działka ta zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka położona jest na terenie o symbolu 2.42.PU,MRj przeznaczonym pod tereny 

produkcyjno-usługowe funkcja podstawowa i tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo 

usługową funkcja uzupełniająca oraz pod tereny komunikacji, oznaczone symbolem 2.01.K. 

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 250.000 zł.  

Wartość nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały przekracza kwotę 250.000zł. 

Podjęcie proponowanej  uchwały jest zasadne. 

 

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości. 

  

Innych opinii nie było. 

 

                   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 większością głosów. Głosowało 14 

radnych, za – 10, przeciw – 2, wstrzymujących – 2. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
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Ad 15. Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w Rawie Mazowieckiej w roku  

szkolnym 2020/2021. 

 

Temat referował Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Arkadiusz Rataj. 

Powiedział m.in. 

Wprowadzenie 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” 

przedstawiana jest Radzie Miasta Rawa Mazowiecka na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z 

dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe. 

Raport zawiera informacje na temat aktualnej w roku 2020/2021 sytuacji organizacyjnej,  

finansowej i dydaktycznej w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

Dane wykorzystane do przygotowania sprawozdania pochodzą z Systemu Informacji 

Oświatowej, danych przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi oraz 

informacji uzyskanych od szkół i przedszkoli miejskich.   

Prognozy demograficzne mają wpływ na edukację i bezpośrednio związane są z 

funkcjonowaniem żłobka, przedszkoli oraz szkół miejskich. Szczegółowa analiza liczby dzieci z 

poszczególnych roczników daje możliwość monitorowania potrzeb w tym zakresie. Sieć szkół 

i przedszkoli oraz infrastruktura są dostosowane do aktualnych potrzeb.  

 

Zgodnie z § 11h ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) przedłużono do dnia 31 sierpnia 2021 r. 

kadencję obecnemu dyrektorowi Pani Agacie Popowicz (zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia 

stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 „Bajkowy Zakątek” w Rawie 

Mazowieckiej). 

 

Organizacja przedszkoli i szkół podstawowych obejmuje działania rzecz uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i można tu zaobserwować wzrost liczby dzieci z takimi 
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potrzebami. Organizowane są dla nich m.in. zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, 

terapeutyczne i wyrównawcze Zgodnie z przepisami oświatowymi w placówkach działają 

oddziały integracyjne, a także prowadzone jest nauczanie indywidualne, i dotyczy tych 

uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie  mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale 

w bardzo ograniczonym wymiarze.  

Dane dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawiają poniższe 

tabele: 

Działalność edukacyjna (przedmiotowa), wychowawczo-opiekuńcza przedszkoli, szkół 

podstawowych i wspierana była następującymi kategoriami zajęć z uczniami: 

• opieka świetlicowa, 

• praca biblioteki szkolnej, 

• praca pedagoga szkolnego i psychologa, 

• terapia sensoryczna, 

• dodatkowe zajęcia i czynności wspomagające naukę i rozwój uczniów, np. 

dydaktyczno-wyrównawcze, reedukacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-

kompensacyjne, o charakterze terapeutycznym, rozwijające umiejętności szkolne, 

• zwiększenie godzin obowiązkowych, np. z języka polskiego, języków obcych, matematyki, 

• zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania oraz poszerzające wiedzę 

przedmiotową: koła zainteresowań, koła przedmiotowe, 

• zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym zajęcia na pływalni. 

 

Bardzo ważnym zadaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku do 

uczniów, głównie poprzez działalność świetlic szkolnych, które funkcjonują we wszystkich 

placówkach. Czas pracy tych świetlic pozwala na zapewnienie uczniom niezbędnej opieki 

przed zajęciami lekcyjnymi, a także po ich zakończeniu. 

Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, w tym dzieci oddziałów z przedszkolnych, 

świadczona jest opieka medyczno-pielęgniarska przez Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej RAW-MEDICA w Rawie Mazowieckiej. Bezpośrednia opieka w placówkach 

sprawowana jest przez tzw. pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania. Zakres opieki 

pielęgniarskiej dotyczy promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz świadczeń pielęgniarskich.  
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Świadczenia z zakresu podstawowej opieki medyczno – pielęgniarskiej oraz stomatologicznej 

są finansowane przez NFZ. 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organizowany jest i zwracany koszt dowożenia 

przez rodziców/opiekunów uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych. Koszt 

dowozu uczniów to  kwota: 61 898,17 zł (dowożono 12 uczniów niepełnosprawnych). 

Zawarto 3 umowy z rodzicami na dowóz 9 uczniów, natomiast w przypadku 9 uczniów dowóz 

został zapewniony przez Miasto na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem). 

 

Program wspierania finansowego gmin pn. „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” 

jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym. Głównym celem Programu jest 

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz 

kształtowanie u nich prawidłowych nawyków żywieniowych. 

 

W ramach realizacji zadań opiekuńczych w przedszkolach, szkołach podstawowych Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia dożywianie dzieci w formie ciepłego posiłku. 

W r. szk. 2020/2021 r. miasto objęło wsparciem 62 uczniów i wychowanków, program 

kosztował 24.279,50 zł, wydano łącznie 4.439 posiłków. 

 

Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka, 

podobnie jak ma to miejsce w całym kraju opracowały regulaminy/procedury 

bezpieczeństwa, które pomagają w spełnieniu wszystkich wymagań Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego w związku ze zwalczaniem 

pandemii wirusa SARS CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 na terenie naszego kraju. 

Placówki przez większość roku szkolnego 2020/2021 pracowały w trybie nauki zdalnej, a w 

ostatnich tygodniach tego roku szkolnego w trybie stacjonarnym, ale przy zachowaniu 

reżimu sanitarnego. 

W roku szkolnym 2020/2021 nadzór pedagogiczny sprawowany przez Łódzkiego Kuratora 

Oświaty ze względu na trwającą pandemię i naukę zdalną, trwającą przez większość roku 

szkolnego, został mocno ograniczony i sprowadzał się do monitorowania wykorzystywania 
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technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w 

zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych  w przedszkolach (listopad 2020 r.) – była to 

ankieta on-line (arkusz monitorowania), którą wypełniały wszystkie placówki oświatowe (w 

szkołach ankieta dot. oddziałów „0”). 

 

Kuratorium Oświaty również poprzez ankiety monitorowało sytuację związaną ze 

szczególnymi zdarzeniami związanych z epidemią Covid-19. 

Szkoły podstawowe były również ankietowane w zakresie uwzględnienia zróżnicowanych 

potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia. 

 

Ponadto Kuratorium Oświaty prowadziło szkolenia on-line dla dyrektorów, głównie z zakresu 

profilaktyki zdrowotnej, sczepień, czy też pn. "Dzieci w wirtualnej sieci". 

 

Nie wydano zaleceń czy raportów dotyczących szkół i przedszkoli. 

 

Rada Miasta przyjęła przedłożoną informacje przez aklamację. 

 

Ad 16. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 

 

Sekretarz Miasta Pani Jolanta Wróblewska poinformowała w sprawie oświadczeń 

majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych oraz kierowników miejskich 

jednostek organizacyjnych, 

 

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonuje podmiot, któremu 

złożono oświadczenia.  

Po porównaniu treści analizowanych oświadczeń oraz załączonych kopii zeznań o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym z treścią uprzednio złożonych oświadczeń 

majątkowych i dołączonych do nich kopii zeznań nie stwierdziłem nieprawidłowości. Ponadto 

informuję, że drugie egzemplarze złożonych oświadczeń zostały przekazane właściwym 

miejscowo urzędom skarbowym. 
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   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  przedstawiła  informację o złożonych  

   oświadczeniach majątkowych. 

Zgodnie z art.24 h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym 

poinformował Radę, że w terminie do 30 kwietnia 2020 r. złożyło oświadczenia majątkowe 

14 radnych: 

  1. Włodzimierz Błędek    

  2. Tadeusz Boczek                      

  3.  Krzysztof Chałupka                                           

  4. Tomasz Gołka  

  5. Tomasz Góraj 

  6. Leszek Jarosiński                                       

  7. Stanisław Kabziński                         

  8. Katarzyna Kitlińska                       

  9. Daniel Łaski                        

   10. Małgorzata Rudniak 

   11. Paweł Majchrzyk 

   12. Tomasz Sobiecki                        

13. Sławomir Stefaniak                    

14. Celina Szczur 

W analizowanych oświadczeniach  majątkowych  nie stwierdzono nieprawidłowości.   

Ponadto informuję, że kopie oświadczeń majątkowych  zostały przekazane do Urzędu 

Skarbowego w Rawie Mazowieckiej.  

 

  

Informacja Wojewody Łódzkiego o analizie oświadczeń majątkowych Przewodniczącego 

Rady Miasta i Burmistrza Miasta. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  poinformowała, że Wojewoda Łódzki przesłał informację w 

sprawie oświadczeń  majątkowych Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady – 

oświadczenia  zostały złożone w terminie, kompletne i prawidłowo wypełnione. 

 

Informacja  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej  na temat oświadczeń 
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majątkowych. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  poinformowała, że Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej 

przesłał informację w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i 

kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

Oświadczenia  zostało złożone w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości.  

  

Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożoną informacje w sprawie oświadczeń 

majątkowych. 

 

Ad 17. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki     

organizacyjne miasta w III kwartale 2021 r. 

 

Sprawozdanie przedstawiła Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska. 

 

                 Sprawozdanie zawierało okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września  2021 r. 

                 W tym okresie zostało zarejestrowanych 124 umów, z czego:  

- 1     w Przedszkolu Nr 1 

- 1     w Przedszkolu Nr 2 

- 0     w Przedszkolu Nr 3 

- 4     w Szkole Podstawowej Nr 1 

- 4     w Szkole Podstawowej Nr 2  

- 6     w Szkole Podstawowej Nr 4  

- 21   w Miejskim Domu Kultury, 

- 11   w Ośrodku Sportu i Rekreacji, 

- 5     w Muzeum Ziemi Rawskiej, 

- 2     w Miejskiej Bibliotece Publicznej, 

- 7     w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 

- 2     w Żłobku „TUPTUŚ”, 

- 60   w Urzędzie Miasta. 
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Rada przyjęła przedłożone sprawozdanie. 

 

Ad 18. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w III kwartale 2021 roku. 

 

Temat referowała Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska.  

Powiedziała m.in. 

 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 1 lipca  2021 r. do dnia 30  września  2021 r.  

podjęła 23 uchwały. Zrealizowanych zostało 9  uchwał, a w trakcie realizacji pozostaje 94 

uchwały.  

Szczegółowy wykaz uchwał został  radnym przedstawiony w materiałach na sesję. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 

 

Ad 19. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

       Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.  

       Sprawozdanie zawierało okres od 19.10.2021 - 22.11.2021.  

       Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to: 

- przydział mieszkań socjalnych; 

- trudne warunki lokalowe; 

- utrudnienia przy rewitalizacji. 

Udział w spotkaniach: 

• Rafał Przybył PEPCO 

• Spotkanie ws. warunków technicznych dostawy energii do strefy przemysłowej 

• Sąd pracy ws. M. Młynarczyka 

• Orlen 

• Spotkanie z mieszkańcami z ul. Przechodnia 2 

• Spotkanie z okazji dnia seniora MDK 

• Spotkanie z zespołem konsultacyjnym 

• Bracia Lange Rekord Kolej 

• Urząd Wojewódzki w Łodzi - Podpisanie umowy na bezpieczne przejścia 
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• Spotkanie z inżynierem Andrzej Bargieła w sprawie planu miejscowego 

• Marcin Szulc Wisdom Developer 

• Firma Bat-Mal Sebastian Bator 

• Spotkanie z Jadwigą Fabiańczyk Prezes  Małej  Spółdzielni Mieszkaniowej  

• Generalny dyrektor lasów państwowych 

• Piotr Tokarski - Koło Platformy Obywatelskiej 

• Andrzej Sawicki ul. Mszczonowska 

• Szkoła nr 2- Konsultacje Programu Współpracy 

• Odbiór oświetlenia stadionu 

• Spotkanie z Panią Krystyną Lechańską Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej 

• Spotkanie robocze z zespołem zadaniowym strategii miasta 

• Spotkanie z senatorem Rafał Ambrozik 

• Wyjazd do WFOŚ Łódź- Azbest podpisanie umowy 

• Potkanie z radną Katarzyną Kitlińską 

• Spotkanie z radnymi 

• Inauguracja Młodzieżowej Rady Miasta 

• Udział w uroczystości - Święto Niepodległości 

• Wyjazd do Lublina - spotkanie z prezesem J. Franią 

• Podsumowanie konkursu w bibliotece 

• Katarzyna Waluchowska -Ośrodek Psychoterapeutyczny 

• Spotkanie z Jackiem Adamczykiem  Burmistrzem Miasta Biała Rawska  

• Spotkanie ze Starostą Rawskim 

• Spotkanie w sprawy inwestycji - Hala OSiR 

• Spotkanie z przedstawicielami KOWR 

• Spotkanie z mieszkańcami  ul. Targowej u Starosty Rawskiego 

• Spotkanie z mieszkańcami - okręgów radnej Celiny Szczur i radnego Tadeusza Boczka i 

Tomasza Gołki. 

• Spotkanie w Radiu Victoria 

• Spotkanie z Mariusz Kubiak 

• Spotkanie ws. lokatorów Piłsudskiego 7 

• Spotkanie ze starostą ws. przejść dla pieszych 
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• Otwarcie orlika przy SP4 

• Dzień pracownika socjalnego 

• Spotkanie ws. Kalendarza imprez na rok 2022 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miasta. 

 

Ad 20. Interpelacje, zapytania. 

 

Interpelacji nie złożono. 

 

Ad 21. Sprawy różne. 

 

Radny Stanisław Kabziński zgłosił propozycję połączenia ulicy Lenartowicza z ulicą 

Gąsiorowskiego. 

 

Radny Tadeusz Boczek zgłosił wniosek w sprawie  remontu chodników w ulicy 

Niepodległości. 

 

Radny Leszek Jarosiński zgłosił propozycję połączenia   budynków Urzędy Miasta (przy okazji 

remontu budynku Urzędu Miasta – Piłsudskiego 4 ).   

 

Ad 22.  Zakończenie obrad. 

 W  tym punkcie Przewodnicząca  Rady Miasta  ogłosiła zakończenie obrady XXXIV  Sesji   

 Rady Miasta. 

 Sesja trwała od godz. 15:00 do godz. 17:20.  

 Sporządziła: Alicja Lasota. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 

 


