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P R O T O K O Ł 

z obrad  XXXV Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w 28 grudnia  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, Naczelnicy Wydziałów oraz zaproszeni goście. 

  

Obrady  XXXV  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. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie  porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta. 

4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 8, położony w rejonie  

ul. 1 Maja i ul. Księże Domki. 

5. Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

    niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2021 r.  

7. Przyjęcie uchwały w sprawie wydatków z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2021     

    roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej. 

9. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz      

    Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022. 
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10. Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka  na 

lata  

      2016-2025. 

11. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2022 rok. 

12. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracz za  rok 2021 

      oraz przedłożenie planów pracy na rok 2022. 

13.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

14.  Interpelacje, zapytania. 

15.  Sprawy różne. 

16.  Zakończenie obrad. 

                          

Uwag nie było. 

 

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

  

   Uwag do protokołu nr  XXXIV nie było. 

 

Ad 4. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa  Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 8, położony w rejonie ul. 1 

Maja i ul. Księże Domki. 

 

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 8, położony w rejonie ul. 1 Maja i ul. Księże Domki. 

Zgodnie z opracowaniem pt. „Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta 

Rawa Mazowiecka  lata 2006 – 2018”, zakwalifikowano do opracowania nowego planu 

miejscowego szereg fragmentów miasta położonych między innymi w obrębie ewidencyjnym 

Nr 8.  

 

Celem sporządzenia nowego planu miejscowego będzie: 
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− 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszą ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 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 8, położony w rejonie ul. 1 Maja i ul. Księże 

Domki. 

 

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 8, położony 

w rejonie ul. 1 Maja i ul. Księże Domki. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 5. Pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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Temat referowała Naczelnik  Wydziału Gospodarki Komunalnej Karolina Gawot.  

Powiedziała m.in.     

 

Zgodnie z ustawą  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  rada gminy może 

postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi lub gdy celem jest obniżenie opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości. 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 4 marca 2021 r. podjęła uchwałę nr XXVI/226/21 

w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka 

w wysokości 18,50 zł   obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r. Z uwagi na to, że w okresie od 

stycznia do marca bieżącego roku obowiązywała stawka w wysokości 12,50 zł, która była 

niewystarczająca na pokrycie kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zachodzi 

konieczność podjęcia uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami 

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Wobec powyższego uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały. 

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  pokrycia części  

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Głosowanie  w komisji : za – 4, 1 -  wstrzymujący. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  pokrycia części  

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie  

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

za – 12, przeciw –0, wstrzymujących – 2. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

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

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.            

 

Przedłożony  projekt zmiany budżetu Miasta na 2021 rok obejmuje: 

I.   Zmiany w planie dochodów. 

Dział 600 – Transport 

   - zmniejszenie o 15 000 zł kwotę planowanych dochodów z mandatów karnych  

nakładanych przez straż miejską, 

- wprowadzenie do planu dochody z kosztów upomnień w kwocie 350 zł,  

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

- zwiększa się o kwotę 70 000 zł w § 0470 planowane dochody z opłat z tytułu zarządu, 

użytkowania nieruchomości komunalnych, korekta do wysokości faktycznych wpływów 

w br.,  

- zmniejsza się o kwotę 20 000 zł w § 0490 wysokość planowanych dochodów z opłaty 

adiacenckiej. W br. nie wydano decyzji ustalających wymiar i pobór tej opłaty, 
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- zwiększenie o kwotę 150 000 zł w § 0750 planowanych dochodów z opłat z dzierżawy 

nieruchomości komunalnych, korekta planu do wysokości uzyskanych dochodów z tego 

tytułu, 

- zmniejsza się o kwotę 80 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0760 z opłat za 

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, korekta planu do wysokości 

faktycznych wpływów uzyskanych z tego tytułu w br. 

- zwiększa się planowane dochody w § 0920 z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat. 

Dział 750 – Administracja publiczna. 

- w § 0950 wprowadza się do planu dochodów zwiększenie o kwotę 33 000 zł w § 0950 

z tytułu odszkodowań za uszkodzenie mienia stanowiącego własność Miasta. 

Dział 756 – Dochody z podatków i opłat. 

- zmniejszenie o kwotę 21 000 zł w § 0320 planowanych dochodów z podatku rolnego, 

korekta do wysokości faktycznych dochodów uzyskanych w br. 

 

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł w § 0410 planowanych dochodów z opłaty skarbowej, 

korekta wysokości planowanych dochodów do wysokości faktycznych wpływów w br. 

 

- w § 0480 zwiększa się o kwotę 41 000 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania dochody 

z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 

- zmniejszenie o kwotę 160 000 zł i zwiększenie w tej samej wysokości planowanych 

dochodów w § 0500 dotyczy przesunięcia planowanych dochodów z podatku od czynności 

cywilno – prawnych tj. zmniejszenie planowanych dochodów z tego podatku od osób 

fizycznych i zwiększenie planowanych dochodów z podatku od osób prawnych, 

- wprowadzenie do planu dochody z kosztów upomnień w § 0640 w kwocie 700 zł, 

- w § 0910 zmiany w planie wysokości dochodów z odsetek podatkowych 20 000 zł. 

Dział 758 – Różne rozliczenia. 

- zmniejsza się o kwotę 8 000 zł w § 0920 planowane dochody z odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunkach bankowych Miasta Rawa Mazowiecka. 
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- zwiększa się o kwotę 54 644 zł w § 2920 wysokość subwencji oświatowej z budżetu 

państwa. Zwiększenie wysokości subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów 

przesłanej do Burmistrza Miasta w listopadzie br. 

- przyjmuje się do budżetu w § 2750 środki z budżetu państwa w wysokości 3 284 685 zł, 

które zostaną przekazane z Ministerstwa Finansów, na uzupełnienie dochodów gmin, 

utraconych w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią COVID – 19. 

Dział 801- Oświata i wychowanie. 

- w § 2460 wprowadza się dotację w kwocie 32 630 zł pozyskaną z WFOŚiGW w Łodzi na 

realizowane projekty edukacji ekologicznej dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, 

 

- w § 6321 wprowadza się dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 523 500 zł na 

realizację projektu „Laboratoria przyszłości” w szkołach podstawowych. Są to środki z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczone na zakup wyposażenia stanowisk do 

pracy nadrzędnej, sprzętu, narzędzi, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w szkołach. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia. 

- zwiększa się o 10 484 zł w § 0970 dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 10 484 zł na 

pokrycie kosztów dowozu do punktów szczepień COVID-19 osób niepełnosprawnych lub 

starszych. 

Dział 855 – Rodzina. 

- w § 2690 wprowadza się dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2 000 zł na realizację 

zadania wspierania rodziny. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna. 

- wprowadza się do planu dochodów w § 0490 zwiększenie o 5 000 zł wysokości 

planowanych dochodów z opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

 

- w § 0740 wprowadza się do planu dochodów dywidendę w wysokości 456 700 zł ze spółki 

ZGO sp. z oo, z tytułu rozliczenia zysku za 2020 r., 
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- w § 2460 wprowadza się dotację w kwocie 9 568 zł pozyskaną z WFOŚiGW w Łodzi na 

odbiór odpadów zawierających azbest, z posesji na terenie naszego miasta. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

- w § 0970 zmniejsza się planowane dochody w wpłat sponsorów imprez masowych 

organizowanych przez miasto o kwotę 90 000 zł. Z uwagi na obostrzenia spowodowane 

pandemią, ograniczono ilość imprez w trakcie roku. 

 

W § 6207 i § 6209 zmniejsza się o kwotę 3 910 000 zł wysokość planowanej dotacji z budżetu 

Unii Europejskiej z RPO Województwa Łódzkiego, na dofinansowanie zadania Rewitalizacja 

Miasta Rawa Mazowiecka. Korekta planu dofinansowania do wysokości przewidywanych 

wydatków na realizację tej inwestycji w br. 

 

II. Zmiany w planie wydatków. 

Dział 600 – Transport. 

- rozdział 60016 – zmniejsza się o kwotę 130 000 zł planowane wydatki statutowe na 

realizacje zadań własnych na utrzymanie bieżące dróg miejskich. 

Dział 710 – Działalność usługowa. 

Zmniejsza się o kwotę 15 500 zł planowane wydatki na wynagrodzenia za wykonanie zmian 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych prac planistycznych. Korekta wydatków 

do wysokości faktycznych potrzeb w br. na realizację zadań. 

Dział 757 – Obsługa długu publicznego. 

- rozdział 75702 - zmniejsza się o kwotę 300 000 zł planowane wydatki na opłatę odsetek od 

kredytów i pożyczek w br. Korekta planu do wysokości faktycznych wydatków na ten cel w br. 

 

- rozdział 75704 - zmniejsza się o kwotę 98 000 zł planowane wydatki zabezpieczone 

w budżecie na obsługę poręczenia udzielonego przez Miasto Rawa Mazowiecka na rzecz 

Banku Gospodarstwa Krajowego, spółce miejskiej Rawskie TBS. Spółka terminowo i na 

bieżąco reguluje należne raty kredytu, którego dotyczyło poręczenie. 

Dział 758 – Różne rozliczenia. 
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- zwiększa się o kwotę 255 579 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 

- rozdział 80101 - zwiększenie o 69 581 zł wysokość planowanych wydatków bieżących 

w szkołach podstawowych: na zabezpieczenie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i 

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych nr 1, 2 i 4 w wysokości 

523 500 zł na realizację zakupów w ramach projektu „Laboratoria przyszłości „ -

finansowanego z środków z budżetu państwa. 

 

- rozdział 80104 – dokonuje się zwiększenia o kwotę 17 049 zł wysokości planowanych 

wydatków statutowych w przedszkolach miejskich. 

Dział 851 – Ochrona zdrowia. 

- rozdział 85154 – dokonuje się zwiększenia o 41 000 zł planowanych wydatków na realizacje 

zadań przeciwdziałania alkoholizmowi zapisanych w miejskim programie. Środki na ten cel 

pochodzą ze zwiększonych dochodów uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. 

- rozdział 85195 – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 10 484 zł na 

realizację zadań dotyczących obsługi dowozu do punktów szczepień osób 

niepełnosprawnych i starszych. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

- rozdział 90002 – zwiększenie o kwotę 267 000 zł planowanych wydatków na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta. 

- rozdział 90026 – środki pozyskane z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 9 568 zł przeznacza się na 

odbiór i utylizację odpadów zebranych na terenie miasta, zawierających azbest. 

 

- rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 20 000 zł planowanych wydatków na pokrycie 

zobowiązań z tytułu dopłaty do taryf dostawy wody i ścieków. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

- rozdział 92109 – dokonuje się zmniejszenia planowanej kwoty dotacji o 230 000 zł na 

działalność statutową dla Miejskiego Domu Kultury. Korekta wydatków wynika 

z dostosowania jej wielkości do faktycznych potrzeb działalności jednostki kultury. 
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Dział 926 – Kultura fizyczna 

W rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych na 

kwotę 25 000 zł. Środki te były przeznaczone na wkład własny do zakupu sprzętu sportowego 

w OSiR. Jednostka nie uzyskała dofinansowania na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego 

w Łodzi. 

 

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 7. Przyjęcie uchwały w sprawie wydatków z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 

2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.            

 

Burmistrz  wnosi o przeniesienie na wydatki niewygasające w 2022 roku środki na realizację 

następujących zadań: 

1.Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Placu Piłsudskiego 7 – 

95.000,00 zł, z datą jego zakończenia – 30.06.2022r. 

W celu właściwego wykonania dokumentacji remontowej konieczne było wykonanie 

inwentaryzacji budynku. Dlatego zaszła konieczność wykonania przekuć w stropach 
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i odkrywek posadzek, a także szczegółowy przegląd pomieszczeń. Z uwagi na ograniczony 

dostęp do zamieszkiwanych lokali czynności te pochłonęły znacznie więcej czasu niż 

planowano. Dodatkowo podczas analizy stanu technicznego budynku oraz jego otoczenia 

zapadły decyzje o zwiększeniu zakresu prac projektowych. Z tych powodów termin 

zakończenia zadania został przesunięty na 30.06.2022 r. 

 

2.Opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku przy Placu J. Piłsudskiego 4 – 

88.560,00 zł, z datą jego zakończenia – 30.06.2022r. 

 

Dokumentacja projektowa jest obecnie w uzgodnieniach u Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Łodzi. Wnioskowana data pozwoli na wprowadzenie ewentualnych zmian 

w dokumentacji i jej ostateczne zatwierdzenie. 

 

3.Modernizacja oświetlenia ciągu rowerowego od tamy do ul. Fawornej w Rawie 

Mazowieckiej – 85.000,00 zł, z datą jego zakończenia – 31.05.2022r. 

 

Wykonawca robót zgłosił Burmistrzowi związane z pandemią problemy producenta 

z dostawą lamp będących głównym elementem modernizacji oświetlenia. Z tych powodów 

termin realizacji zadania przesunięty został na 31 maja 2022r. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  wydatków z 

budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2021  roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie  

wydatków z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2021 roku nie wygasają z upływem 

roku budżetowego. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości komunalnej. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.            

Spółka miejska Zakład Gospodarowania Odpadami AQARIUM realizuje  kolejny etapu dużego 

zadania inwestycyjnego pn. „ROZBUDOWA RIPOK W PUKININIE – ETAP II .  

W 2021 roku zakończono budowę kompostowni odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu ZGO Pukinin, gm. Rawa 

Mazowiecka. 

Kolejny etap inwestycji dotyczy zakupu maszyn, szacowana wartość tej inwestycji to kwota 

3 174 tys. zł. Spółka planuje zakupić mobilny rozdrabniacz, przenośnik taśmowy, wózek 

widłowy, hakowiec z kontenerami. Spółka zamierza uzyskać finansowe wsparcie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez 

przeznaczenie środków pochodzących z umorzenia części pożyczki pobranej na zadanie w 

latach wcześniejszych. WFOŚiGW wymaga od spółki stosownego zabezpieczenia transakcji.  

Zabezpieczeniem będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność 

Miasta Rawa Mazowiecka wskazanych w projekcie uchwały.  

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie   obciążenia 

nieruchomości komunalnej. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie  

obciążenia nieruchomości komunalnej. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 9. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 

2022. 

 

Temat referowała Anita  Gałka pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Leczenia Uzależnień. 

Powiedziała m.in. 

W myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i  ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej 

osób uzależnionych od alkoholu oraz działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 

Stosownie do   ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

i  ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii realizacja zadań w tym zakresie prowadzona jest 

w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

gminnego programu przeciwdziałania narkomanii uchwalanych przez radę gminy. 

Program zawiera działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w mieście. 

Program jest kontynuacją działań realizowanych w mieście Rawa Mazowiecka z lat 

poprzednich i zawiera w swojej treści zadania przypisane gminie przepisami ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

Program jest adresowany do całej społeczności mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, ze 

szczególnym uwzględnieniem osób uzależnionych, osób współuzależnionych, do osób z grup 

ryzyka, do osób uwikłanych w przemoc domową, do dzieci i młodzieży. 

Na realizację zadań przeznaczone są środki uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

Program uzyskał akceptację Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.  
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Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawił Krzysztof Chałupka - 

przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w 

sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

14, przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 10. Raport z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka  

na lata 2016-2025. 

 

Temat referował Mariusz Szadkowski Kierownik Biura ds. Rewitalizacji. 

Powiedział m.in. 

Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka zakłada wyprowadzenie obszaru rewitalizowanego 

ze stanu degradacji poprzez realizację m.in 12 podstawowych projektów rewitalizacyjnych 

opisanych w lokalnym programie rewitalizacji. W Raporcie Otwarcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 zostały określone wskaźniki 

produktu i rezultatu dla każdego z tych 12 projektów podstawowych wraz z określeniem 

wartości bazowych i docelowych. W niniejszym raporcie przedstawiono stopień osiągnięcia 

poszczególnych wskaźników podczas realizacji projektów. Większość wskaźników produktu i 

rezultatu dla tych projektów została osiągnięta, co pokazuje, że projekty były realizowane w 

sposób przyczyniający się do osiągnięcia celów wskazanych w LPRMRM 2025. 
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W przypadku trzech projektów – Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni, Rawa Gra dla 

Wszystkich oraz Pomóż Innym i Sobie, które zakończyły się w 2018 roku, nie wszystkie 

wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte do końca roku 2018. W wyniku rozmów 

przeprowadzonych  

z przedstawicielami organizacji pozarządowych podjęto dodatkowe działania, aby w ten 

sposób osiągnąć cele i założenia wynikające z projektów, czego rezultatem ma być również 

osiągnięcie celów rewitalizacji. Natomiast realizacja dwóch następnych projektów 

rewitalizacyjnych - Szkoła twórczych umysłów oraz Rawscy Skauci jak Zawisza, nie została 

zakończona w terminie, czyli do końca 2020 roku z uwagi na epidemię COVID-19. Pierwszy z 

nich był w 2020 roku realizowany w węższym zakresie z uwagi na ograniczenia związane z 

epidemią, np. wprowadzenie nauki zdalnej. Uzyskano zgodę instytucji zarządzającej na 

przedłużenie realizacji projektu do 31 marca 2021 roku. Z powodu epidemii nie udało się też 

przeprowadzić wszystkich działań zaplanowanych na rok 2020 w ramach projektu Rawscy 

Skauci jak Zawisza. Na 2021 rok zostało przesunięte przedstawienie wystawy fotografii 

dokumentującej zrealizowane przedsięwzięcia, która miała być zaprezentowana na obszarze 

rewitalizacji, jak również przeprowadzenie gry miejskiej.  

W ramach monitorowania procesu rewitalizacji są także zbierane i przetwarzane dane 

jakościowe i ilościowe dotyczące obszaru rewitalizacji oraz obszaru całego miasta. Wskaźniki 

te są powiązane z celami rewitalizacji. Wartości wskaźników dla obszaru rewitalizacji 

generalnie wykazują właściwy i zgodny z założeniami LPR kierunek zmian. Jeżeli chodzi o 

najistotniejsze zmiany na obszarze rewitalizacji, które można wskazać po czterech latach 

wdrażania procesu rewitalizacji w mieście Rawa Mazowiecka, to przede wszystkim nastąpiła 

poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji. Do roku 2019 

znacząco zmniejszała się ilość osób bezrobotnych, a w szczególności długotrwale 

bezrobotnych. W okresie sprawozdawczym, objętym niniejszym raportem, zmniejszeniu 

uległa także liczba osób objętych wsparciem w zakresie pomocy społecznej - wskaźnik 

dotyczący świadczeniobiorców. W roku 2017 oraz 2019 wzrosła wprawdzie liczba osób  

w rodzinach łącznie, ale rozbieżności te wynikają ze zmiany struktury rodzin. W każdym razie 

zmniejszenie liczby świadczeniobiorców pomocy społecznej może świadczyć o lepszej 

kondycji ekonomicznej rodzin z obszaru rewitalizacji oraz o mniejszej potrzebie opieki 

instytucjonalnej. Powyższe zmiany można odnieść do celu strategicznego rewitalizacji nr 1 

związanego  
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z integracją społeczną oraz do celu nr 3 zakładającego tworzenie warunków do aktywizacji 

osób bezrobotnych oraz podnoszenia kompetencji. 

Czynnikiem wskazującym na wzrost aktywności społecznej mieszkańców może być wzrost 

liczby projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego, który przekłada się także 

na większą ilość projektów rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji. Jednakże należy  

zaznaczyć, że ilość inicjatorów projektów budżetu obywatelskiego z obszaru rewitalizacji nie 

wzrasta aż tak dynamicznie jak ilość zgłaszanych projektów. Tym niemniej, realizacja 

projektów budżetu obywatelskiego przyczynia się do ożywienia przestrzeni na obszarze 

rewitalizacji i stwarza jego mieszkańcom okazję do integracji społecznej.  

Wzrost wartości tego wskaźnika przyczynia się do realizacji celu strategicznego nr 1 w 

dziedzinie integracji społecznej oraz celu nr 2 w związku z ożywieniem przestrzeni 

publicznych. 

Trzy już zakończone zadania,  wchodzące w skład projektu Rewitalizacja miasta Rawa 

Mazowiecka, wpłynęły na wzrost wartości wskaźników związanych ze sferą przestrzenno-

funkcjonalną, techniczną i środowiskową. Rewitalizacja objęła obiekty muzealne pozwalając 

na poszerzenie oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców. Rewaloryzacja zabytkowego 

parku miejskiego przyczyniła się natomiast do rekultywacji terenów zielonych w centrum 

miasta dając możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wzrost 

wartości wskaźników związanych z tą sferą przekłada się na realizację celu strategicznego nr 

2 w dziedzinie poprawy ładu przestrzennego, promowania dziedzictwa kulturowego  oraz 

wzmacniania walorów przyrodniczych i kulturowych. 

Wskaźniki dla obszaru całego miasta zostały podzielone na trzy grupy dotyczące 

poszczególnych sfer - gospodarczej, społecznej, a także przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej oraz środowiskowej. Jeżeli chodzi o sferę gospodarczą, to można stwierdzić 

systematyczną poprawę sytuacji gospodarczej miasta. Można też mówić o tendencji 

wzrostowej w dziedzinie przedsiębiorczości mieszkańców miasta. Ponadto warto odnotować, 

że z  roku na rok wzrastają środki finansowe pozyskane przez Miasto. Można domniemywać, 

że pracownicy organów miejskich wykazują coraz większą sprawność w pozyskiwaniu takich 

środków. 

W sferze społecznej pozytywnym sygnałem dotyczącym wskaźników obrazujących poziom 

aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców wydaje się być spadek stopy bezrobocia  



 

17 

 

oraz liczby osób długotrwale bezrobotnych, jak również spadek udziału osób  

w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. 

Dobrą wiadomością jest systematyczny wzrost liczby organizacji pozarządowych działających  

w mieście a także dane pokazujące, że miasto Rawa Mazowiecka jest atrakcyjnym miejscem 

nauki. Pozytywne zmiany dotyczą także kwestii bezpieczeństwa na terenie Rawy 

Mazowieckiej. 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej można odnotować 

coraz większe uporządkowanie terenów w mieście oraz poprawę jakości dróg gminnych.  

Zebrane dane wskazują ponadto, że z roku na rok coraz więcej ludności korzysta z sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz z oczyszczalni ścieków, co świadczy o ciągłej 

rozbudowie infrastruktury technicznej na terenie miasta i poprawie dostępu do tego typu 

usług zarówno dla właścicieli budynków istniejących jak i nowo budowanych. 

Na podstawie przeanalizowanych danych proponuje się następujące wytyczne na kolejne 

lata realizacji programu rewitalizacji. Przede wszystkim, sugeruje się przeprowadzenie 

rozeznania, czy możliwe jest podjęcie działań przyczyniających się do spadku ilości 

przestępstw oraz wykroczeń, których ilości w niektórych z badanych lat znacząco wzrastały, 

szczególnie na obszarze rewitalizacji. Z uwagi na fakt, że Rawa Mazowiecka jest miastem, w 

którym poziom zanieczyszczenia powietrza jest wysoki, proponuje się także zwrócenie 

większej uwagi na możliwości pozyskania zewnętrznych dofinansowań na zadania związane z 

wymianą źródeł ciepła i pracami termomodernizacyjnymi w budynkach wielolokalowych, 

usytuowanych w szczególności na obszarze rewitalizacji. Obecnie funkcjonujące programy 

nie dają możliwości skorzystania ze środków pochodzących z dofinansowań zewnętrznych na 

prowadzenie tych prac przez właścicieli takich budynków. Nawiązując również do sfery 

środowiskowej, zasadne byłoby również wydzielenie w ramach budżetu obywatelskiego, 

kwoty przeznaczonej np. dla grup nieformalnych, które podjęłyby się działań 

proekologicznych na obszarze rewitalizacji. Pozwoli to również zaktywizować mieszkańców 

obszaru rewitalizacji do wprowadzania pozytywnych zmian w przestrzeni. Należałoby się 

również zastanowić nad podjęciem działań zachęcających mieszkańców do pozostawania w 

mieście, w tym na obszarze rewitalizacji. Jest to o tyle istotne, że ujemny wskaźnik salda 

migracji dla miasta nadal jest znaczący.  

Eksperci przeprowadzający ewaluację on-going w roku 2020 uznali, że na moment 

przeprowadzenia ewaluacji, trudno ocenić pełną realizację zakładanych działań ze względu 
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na zbyt krótki okres ich realizacji. Jednakże na podstawie dokonanej analizy wskaźnikowej 

zmian zachodzących na poziomie miasta oraz obszaru rewitalizacji,  wydali oni pozytywną 

ocenę wpływu rewitalizacji na proces rozwoju miasta. Można stwierdzić, że zmiany 

dokonujące się w mieście w związku z  realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji zmierzają 

w dobrym kierunku. Tym niemniej, znaczący wzrost ujemnego salda migracji, którego 

wartość powiększyła się w porównaniu z bazowym rokiem 2016,  wskazuje na konieczność 

prowadzenia dalszych działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności Rawy 

Mazowieckiej jako miejsca zamieszkania. Jednoznacznie  pozytywna ocena procesu 

rewitalizacji w mieście Rawa Mazowiecka nie stwarza przesłanek do aktualizacji LPRMRM 

2025. Co prawda, realizacja niektórych projektów przedłużyła się w stosunku do czasu 

określonego w LPRMRM 2025 z powodu ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, ale 

była to przyczyna losowa, niemożliwa do przewidzenia, a jej wpływ na realizację procesu 

rewitalizacji jako całości jednak ograniczony. Przeważająca większość projektów została 

natomiast zrealizowana lub jest realizowana w czasie zaplanowanym w LPRMRM 2025. 

Eksperci przygotowujący raport  

z ewaluacji ustalili, że  zmiany zachodzące zarówno na poziomie miasta, jak i obszaru 

rewitalizacji, pozwalają na wystawienie jednoznacznie pozytywnej oceny procesu 

rewitalizacji, co świadczy o tym, że tematyka projektów rewitalizacyjnych została dobrana w 

ten sposób, aby ich realizacja przybliżała osiągnięcie celów rewitalizacji. 

 

Rada Miasta przez aklamację przyjęła  przedstawiony raport w sprawie Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka  na lata 2016-2025. 

 

Ad 11. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2022 rok. 

Plan pracy przedstawił Daniel Łaski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok  

 

Cel główny:  

Realizacja zadań wynikających z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.  

Realizacja zadań zleconych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej.  
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Zasady i tryb działania:  

Komisja Rewizyjna działa zgodnie ze Statutem Miasta Rawa Mazowiecka.  

 

Skład Komisji:  

1. Daniel Łaski – przewodniczący  

2. Włodzimierz Błędek – członek  

3. Tomasz Gołka – członek  

4. Leszek Jarosiński – członek  

5. Sławomir Stefaniak – członek  

6. Celina Szczur – członek  

 

Zadania do realizacji w 2022 roku:  

I kwartał:  

1. Wydatki na przedszkola publiczne i niepubliczne.  

2. Wydatki na szkoły podstawowe.  

3. Wydatki na opiekę społeczną – Dom Seniora.  

 

II kwartał:  

1. Analiza wykonania budżetu miasta za rok 2021.  

2. Analiza opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.  

3. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.  

 

 

III kwartał:  

1. Inwestycja – Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4.  

2. Inwestycja – oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu Tatar oraz wymiana 

oświetlenia na odcinku od ul. Fawornej do terenu zalewu.  

 

IV kwartał:  

1. Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej: park, pasy drogowe.  

2. Wydatki na funkcjonowanie Muzeum. Opracowanie planu pracy na 2023 rok.  
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Proponowany plan pracy jest planem minimum i proszę traktować go jako otwarty.  

 

Uwag ani propozycji nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w 

sprawie  

przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 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 12. Sprawozdanie Rady Miasta oraz Komisji Rady Miasta z realizacji planu pracz za  rok 

2021 oraz przedłożenie planów pracy na rok 2022. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła  plan pracy Rady na 2022 rok. 

 

Lp.   Temat Odpowiedzialny za 

przygotowanie materiału  

1. I kwartał  

1. Sprawozdanie z wykonania uchwał  

    Rady Miasta 

 

 

 

Sekretarz Miasta 

  

Sekretarz Miasta 

Komendant Straży 

Miejskiej 
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2. II kwartał  

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za     

   rok 2021 r. 

2. Opinia  Komisji Rewizyjnej dotycząca   

   sprawozdania z wykonania budżetu za  

   rok 2021 r. 

3. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi  

    Miasta 

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał  

   Rady Miasta 

 5. Zmiany w budżecie miasta na 2022 rok.  

 6. Gospodarka lokalami socjalnymi 

     w  mieście 

 

 

Skarbnik Miasta 

 

Komisja Rewizyjna 

 

 

 

 

Sekretarz Miasta 

Skarbnik Miasta 

 

Sekretarz Miasta 

  

3. III kwartał  

  1.Informacja o wykonaniu budżetu miasta  

     za I półrocze 2022r. 

  2.Zmiana w budżecie miasta na 2022 r. 

 3.Informacja o przygotowaniach do       

    nowego roku szkolnego. 

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał. 

5. …………………………………….. 

    …………………………………….. 

 

Skarbnik Miasta 

  

 

Wydział Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Sportu 

 

Sekretarz Miasta 

  

7 IV kwartał   

  1.Zmiany w budżecie miasta na 2022 r. 

 4.Sprawozdanie z realizacji  planu pracy   

   Rady Miasta  i Komisji Rady za 2022 r.  

  

 

 

Skarbnik Miasta 

 

 

 

 

 

  

Uwag do planu pracy nie było. 
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Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła sprawozdanie z pracy Rady Miasta  

za 2021 rok.  

Rada Miasta w 2021 roku pracowała w oparciu o zatwierdzony plan  pracy w dniu 17 grudnia  

2020 r. 

W 2021 r. Rada Miasta obradowała 11 razy. 

W tym jedno   posiedzenie  (6 sierpnia 2021 r.)  na wniosek Burmistrza Miasta.  

Uchwalono 82 uchwały plus  z  dzisiejszej sesji 7 uchwał. 

Frekwencja: 

Małgorzata Rudniak    - 3 razy nieobecna  

Krzysztof Chałupka     - 1 raz nieobecny 

Paweł Majchrzak         - 2 razy nieobecny 

Pozostali radni 100 % obecności. 

 

Plan pracy Komisji Oświaty na 2022 rok oraz sprawozdanie za 2021 rok  przedstawiła  Celina 

Szczur – Przewodnicząca Komisji.  

Cel główny 

 

Realizacja zadań wynikających z art.18 Ustawy o Samorządzie Gminnym 

Realizacja zadań zleconych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej 

 

Zasady  i tryb działania: 

Komisja Oświaty działa zgodnie ze Statutem Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Plan pracy na rok 2022 

1. Omówienie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta w zakresie działania Komisji      

    (na bieżąco). 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do Komisji, projektów uchwał  wynikających  z 

przedmiotu działania Komisji 

3. Oferta zajęć dla młodzieży w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej   

    kwartał  I  2022 



 

23 

 

4. Funkcjonowanie i organizacja Świetlicy Środowiskowej w Rawie Mazowieckiej. 

    kwartał  II  2022. 

5.Funkcjonowanie drużyny seniorskiej w RKS MAZOVIA 

    kwartał III 2022. 

6.Organizacje Pozarządowe –edukacja i wychowanie wspierające rozwój  dzieci i młodzieży       

   kwartał IV 2022. 

7.Sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2022 oraz opracowanie planu pracy na rok 2023        

   grudzień 2022. 

 

Uwag do planu pracy nie było. 

 

Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację. 

Sprawozdanie  z pracy Komisji Oświaty Rady Miasta Rawa Mazowiecka za 2021 rok. 

Komisja Oświaty odbyła 16 posiedzeń, w tym do zaopiniowania tematów posiedzeń Rady 

Miasta 10 posiedzeń 

W ramach planu pracy Komisja Oświaty odbyła 6 posiedzeń, 

Komisja wykonywała następujące czynności : 

1/opiniowała materiały wnoszone pod obrady Rady Miasta dotyczące zakresu 

   działania Komisji Oświaty 

2/rozpatrywała sprawy zgłoszone do Komisji Oświaty wynikające z przedmiotu 

   działania Komisji. 

Plan pracy  został zrealizowany jak poniżej: 

-  luty – komisja zapoznanie się z bazą sportową w Szkole Podstawowej Nr 2 

             w Rawie Mazowieckiej, 

- maj – komisja zapoznała się z funkcjonowaniem  i stanem technicznym placów        

             zabaw dla dzieci na terenie miasta,  

- wrzesień - komisja zapoznała się funkcjonowaniem i organizacją Żłobka     

            Miejskiego „TUPTUŚ” w Rawie Mazowieckiej, 

- listopad - komisja zapoznała się z bazą sportową w Szkole Podstawowej Nr 4 

            w Rawie Mazowieckiej, 

- listopad – komisja analizowała projekt budżetu na 2022 rok,  

 - grudzień - sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2021 oraz opracowanie planu  
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   pracy na rok 2022.    

   Uwag do sprawozdania nie było.  

 

Plan pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego na 2022 rok  przedstawił  Krzysztof   

Chałupka - przewodniczący Komisji.   

 

STYCZEŃ do 20.01.2022 

-Stan bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego  

 -Stan szczepień 

-Informacja o działalności Straży Miejskiej za rok 2021 plan pracy i zamierzeni na  2022 r. 

 

MARZEC 25.03.2022 

-Informacja na temat rozwiązywania problemów z uzależnieniem od alkoholu       

 narkotyków i dopalaczy. 

- Czystość  i oznakowanie ulic i placów w mieście (wizja lokalna). 

 

MAJ do 10.05.2022 

-Ocena placów zabaw i obiektów sportowych oraz przygotowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 

do sezonu letniego(wizja lokalna). 

 

LIPIEC  

Ocena bezpieczeństwa i P-POŻ obiektów budowlanych (szkoły, przedszkola, miejska 

biblioteka publiczna, muzeum, OSiR i MDK (wizja lokalna). 

 

PAŹDZIERNIK do 25.10.2022 

Przygotowanie do ,,Akcja Zima” 

Plan pracy komisji na 2023r 

 

  Uwag do planu pracy nie było. 

  Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację. 

   Przewodniczący komisji Krzysztof Chałupka przedstawił sprawozdanie komisji za 2021 r.  

   Komisja  Prawa i Porządku w roku 2021 r. odbyła 17 posiedzeń, w tym 10 
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   posiedzeń  komisji -  do zaopiniowania tematów obrad Rady. 

   7 posiedzeń  zgodnie z planem pracy komisji. 

Komisja zrealizowała zadania wg. planu pracy Komisji w roku 2021 r  tj. 

- zapoznała się z informacją o działalności Straży Miejskiej w 2020 oraz zamierzeniach na 

2021 r.; 

- komisja w terenie w sprawie  „oceny czystości i porządku w mieście (wraz z wizją lokalną) 

• ulice, place, chodniki, skwerki, parki 

• przegląd oznakowania drogowego ulic i placów, 

- zapoznała się z informacją na temat rozwiązywania problemów związanych z           

  uzależnieniem  od alkoholu i narkotyków; 

- ocena stanu bezpieczeństwa i PPOSZ obiektów budowlanych : szkoły, Miejski       

  Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, 

- analiza projektu budżetu na 2022 rok,        

- przygotowanie służb i jednostek organizacyjnych do „Akcji Zima”. 

   Uwag do sprawozdania  nie było. 

 

Plan pracy Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.   

 

 I. Bieżące opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

w zakresie działania Komisji Komunalnej, w tym projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka 

na kolejny rok budżetowy. 

II. Rozpatrywanie pozostałych spraw wpływających do Komisji Komunalnej. 

III. Posiedzenia dodatkowe w ciągu roku:  

I kwartał: 

Stan rewitalizacji centrum Miasta Rawa Mazowiecka. 

II kwartał: 

RAWiK - zapoznanie się z bieżącą działalnością spółki - posiedzenie wyjazdowe. 

III kwartał: 

ZGO (składowisko odpadów) - zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem  

i zrealizowanymi inwestycjami – posiedzenie wyjazdowe. 

 

IV kwartał: 
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OSiR – posiedzenie wyjazdowe. 

IV. Tematy dodatkowe: 

1) Zapoznanie się z zasobem nieruchomości Miasta Rawa Mazowiecka. 

2) Zapoznanie się z zasobem mieszkaniowym Miasta Rawa Mazowiecka (m.in. stan 

budynków socjalnych, mieszkania socjalne i komunalne). 

V. Sprawozdanie z działalności Komisji Komunalnej – grudzień 2022 r. 

  Uwag do planu pracy nie było. 

  Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację. 

 

  Przewodniczący komisji- Tomasz Góraj przedstawił sprawozdanie komisji za 2021 rok.     

  Komisja  Komunalna  w roku 2021 r  odbyła 13 posiedzeń, w tym 9 

  posiedzeń  komisji -  do zaopiniowania tematów obrad Rady. 

  4 posiedzenia  zgodnie z planem pracy komisji. r. i 1 posiedzenie w sprawie budżetu      

  miasta na 2022 rok.( listopada 2022 r.).  

Komisja zrealizowała  w pełni zadania wg. planu pracy Komisji w roku 2021 r  tj. 

- zapoznała się z  działalności  Spółek Miejskich :ZEC, RAWiK, ZGO 

- analizowała  stan realizacji inwestycji miejskich. 

W celu dokładnego  zapoznania się organizowała posiedzenia komisji w  terenie. 

Uwag do sprawozdania  nie było. 

 

 

Plan pracy Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

  

Lp. Miesiąc Zakres tematyczny posiedzenia komisji 

1.  styczeń 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

3. Opinia budżetu Miasta na 2022 rok 

2.  luty 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 
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3.  marzec  

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

3. Analiza wydatków na oświatę w 2021 roku. 

4.  kwiecień  

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021r. 

5.  maj 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

6.  czerwiec 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

7.  lipiec 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

8.  sierpień 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

3. Analiza wykorzystania majątku miasta jako źródła uzyskiwania dochodów. 

9.  wrzesień 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

3. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku. 

10.  
paździer

nik 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

3. Omówienie założeń do projektu budżetu miasta na 2023 rok. 

4. Analiza wysokości podatków lokalnych w mieście. 
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11.  listopad 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Rozpatrywanie spraw wpływających do komisji budżetu. 

 

12.  grudzień 

1. Opiniowanie materiałów wnoszonych pod obrady rady miasta w zakresie 

działania komisji budżetu. 

2. Analiza budżetu w 2022 roku. 

     

                                                                                                                                                                                          

Uwag do planu pracy nie było. 

Rada Miasta przyjęła plan pracy przez aklamację. 

 

Przewodniczący komisji- Sławomir Stefaniak przedstawił sprawozdanie z pracy komisji za 

2021 r.  

Komisja Budżetu Rady Miasta Rawa Mazowiecka pracowała w oparciu o roczny plan pracy 

komisji, zatwierdzony przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka 17  grudnia  2020 r. 

Komisja pracowała w składzie: 

 

1. Sławomir Stefaniak                - przewodniczący     

2. Tomasz Sobiecki                    - z-ca przewodniczącego                    

3. Tadeusz Boczek                     - członek                           

4. Grażyna Dębska                     - członek                           

5. Tomasz Góraj                         - członek 

 

 Działania Komisji Budżetu dotyczyły głównie oceny realizacji budżetu miasta Rawa 

Mazowiecka. Komisja dokonywała analizy dochodów, w tym dochodów z podatków i opłat 

oraz dochodów z majątku gminy. Analizowała działania dotyczące strategii rozwoju miasta, 

działania na rzecz pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i innych funduszy 

pomocowych. 

Komisja na bieżąco współpracowała z Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka, Skarbnikiem 

oraz Wydziałem Finansów i Analiz. 
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W okresie sprawozdawczym Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące budżetu miasta i 

spraw finansowych. 

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 11 posiedzeń w tym 9  przedsesyjnych,  jedno 

wspólne z przewodniczącymi pozostałych komisji rady miasta oraz dwa  posiedzenia z planu 

pracy. Posiedzenie wspólne odbyło się w 26 stycznia 2021 r i dotyczyło opiniowania budżetu 

miasta na rok 2021. Komisja Budżetu wydała końcową opinię do projektu budżetu miasta na 

rok 2021, biorąc pod uwagę opinie komisji stałych rady miasta. 

W trakcie posiedzeń pozostałych komisji realizowała zadania wynikające z przyjętego planu 

pracy, a w szczególności opiniowała zmiany w budżecie na rok 2021 i uchwały pociągające za 

sobą zobowiązania finansowe. 

  Uwag do sprawozdania  nie było. 

 

Ad 13.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

 

       Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.  

       Sprawozdanie zawierało okres od 23.11.2021-28.12.2021.  

       Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to: 

                     - przydział mieszkań socjalnych; 

                    - trudne warunki lokalowe; 

                    - utrudnienia przy rewitalizacji. 

      Udział w spotkaniach:  

• Radny Włodzimierz Błędek + taksówkarze (ws. postoju taksówek) 

• Posiedzenie rady nadzorczej Spółek ZGO oraz RTBS 

• Spotkanie z mieszkańcami ul. Mszczonowskiej 

• Otwarcie Sali Szkole Podstawowej nr 1 

• Łukasz Magiera - Sprzedaż działki/ działka 135, Obręb 4 

• Spotkanie z Herco 

• Rada budowy w sprawie inwestycji Hali sportowej  Tatar 

• Lokalne Centrum Integracji 

• Księże Domki -wjazdy 

• Rada budowy - hala Tatar 
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• Posiedzenie wszystkich komisji Rady Miasta  ws. projekt budżetu 

• Monika Rybicka - nagranie zaproszenia na Wigilię – MDK 

• Spotkanie z dyr. Jarosław Kowalski 

• Odbiór chodnika przy ul. Białej 

• Spotkanie ws. przejęcia lokali od powiatu 

•  Uczestniczenie w wmurowaniu Kamienia  Węgielnego pod rozbudowę szpitala 

• Uroczyste podpisanie umów na centrum opiekuńczo-mieszkalne 

• Spotkanie z restauratorami 

• Wręczenie nagród w konkursie na elewacje budynków w strefie rewitalizacji 

• GALA RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

• Spotkanie z Miejską Radą Seniorów 

• Spotkanie z inwestorem - dz. w Konopnicy 

• Spotkanie z posłem Cezarym Grabarczykiem 

• Spotkanie ws. opracowania  strategii rozwoju miasta 

• Nagranie w radio Victoria + Pani Przewodnicząca 

• Pani Pastor Halina Radacz 

• Rada budowy – rewitalizacja 

• Akt notarialny Brzeżańska- Państwo Kubik 

• Spotkanie ws. GPZ 

• Radna  Katarzyna Kitlińska 

• Rada nadzorcza ZEC 

• Rada nadzorcza ZGO Aquarium 

• Spotkanie ws. projektowania Piłsudskiego 4 

• Powiatowa Rada Rynku Pracy 

• Spotkanie z Robertem Nagórka - transport miejski 

• Wigilia w Domu Dziennego Pobytu 

• Rada budowy – rewitalizacja 

• Spotkanie ws. projektowania Piłsudskiego 7 

• Spotkanie wigilijne – SZANSA. 

Rada Miasta po wyjaśnieniach Burmistrza Miasta  przyjęła bez uwag przedłożoną 

informację. 
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14.  Interpelacje, zapytania. 

 

Interpelacji ani zapytań nie było. 

 

15. Sprawy różne. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przekazała Radnym informację: 

- podziękowanie dla pani Celiny Szczur  za udział w XXI Edycji Szlachetnej Paczki, 

- podziękowanie dla Rady Miasta  za udział w XXI Edycji Szlachetnej Paczki, 

- pismo Posła na Sejm RP Roberta Telusa dotyczącego podjęcia przez Radę stanowiska w 

sprawie Poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski. 

 

Ad 16.  Zakończenie obrad. 

W  tym punkcie Przewodnicząca  Rady Miasta  ogłosiła zakończenie obrady XXXV  Sesji   

 Rady Miasta. 

 Sesja trwała od godz. 10:00 do godz. 13:00.  

 Sporządziła: Alicja Lasota. 

  

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 


