
P R O T O K O Ł 

z obrad  XXXVI Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w 20 stycznia  2022r. 

 

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  XXXVI  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 Piotr Irla zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad 

autopoprawki do projektu budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok. 

 

 Innych propozycji do porządku obrad nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu autopoprawki do projektu budżetu 

Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok. 

 

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego 

autopoprawki do projektu  budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok  został przyjęty 

jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za- 14, przeciw -.0, 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 XXXV Sesji Rady Miasta. 

4. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2022 rok. 

5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-

2025 i prognozy kwoty długu. 

6. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.   

7. Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta 

Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2026. 

8. Zmiana uchwały Nr XX/153/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 

Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków. 

9. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na 

lata 2016-2025 w roku 2021. 

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

organizacyjne  miasta w IV kwartale 2021. 

11.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

12.  Interpelacje, zapytania. 

13.  Sprawy różne. 

14.  Zakończenie obrad.   

                     

Uwag nie było. 

 

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

  

   Uwag do protokołu  z obrad  XXXV  sesji Rady Miasta nie było. 

 

Ad 4. Uchwalenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  na 2022 rok. 

 



Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.            

 Autopoprawka do projektu budżetu Miasta na 2022 r. obejmującą zmiany do planu 

dochodów budżetu, planu wydatków budżetu jak również zmiany w planie przychodów i 

rozchodów budżetu na 2022 rok w następujących punktach: 

 I. Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r. Planowane dochody bieżące:  

1/ W dziale 600 – Transport, w § 2310 wprowadza się zwiększenie o 2 700 zł wysokość 

dotacji z Powiatu Rawskiego na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta.  

2/ W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się o kwotę 1 152 

831 zł wysokość planowanej dotacji z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na 

zadania objęte rewitalizacją centrum miasta. 

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody ogółem wynoszą 100 285 094 zł, a 

§ 2 ust.1 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:  

„ § 2. 1.Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 100 285 094 zł, zgodnie z 

załącznikiem nr 1, w tym: 

 1) dochody bieżące w wysokości 86 340 682 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 13 944 

412 zł.”  

 

II. Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r. Zmiany w planie wydatków bieżących 

obejmują: 

 1) W dziale 600 – Transport, w rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę2 700 zł wysokość 

planowanych wydatków bieżących na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta. 

 2) Dział 810, rozdział 80195 zmniejsza się o kwotę 2 076 zł wysokość wydatków 

planowanych na realizację projektu unijnego LOWE 2.  

3) W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 zmniejsza się o kwotę 7 000 zł wysokość 

wydatków na realizację zadań statutowych i zwiększa się o kwotę 7 000 zł wysokość 

wydatków na dotacje na realizację zadań zleconych i powierzonych.  

4) Rozdysponowano środki planowane w budżecie na zadania wybrane do realizacji w drodze 

głosowania nad Budżetem Obywatelskim.  

W dziale 921, rozdziale 92195 zapisano środki na projekty: 

 • „Muzyczna Jatka” z kwotą 10 500 zł,  

• Koncert zespołu b&B Projekt z kwotą 10 500 zł.  



W dziale 926, rozdziale 92695 zapisano środki na projekty:  

• Piknik „Sportowa Rawa „ z kwotą 31 500 zł  

• „Widzew bliżej” z kwotą 13 500 zł.  

 

Zmiany w planie zadań inwestycyjnych dotyczą:  

Dział 600 – Transport. 

 1) Budowa i przebudowa ośmiu bezpiecznych przejść dla pieszych „Bądź bezpieczny na 

drodze” zwiększenie o kwotę 340 000 zł planowanych wydatków na te zadania. Zadania będą 

wykonywane w 2022 roku. Urealnienie planowanych wydatków do wysokości kosztów 

wynikających z zawartych umów z wykonawcą zadań.  

2) Zapisano dotację celową w kwocie 1 200 000 zł dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie 

zadań inwestycyjnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka:  

- 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+300 do km. 

6+350. 

 - Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na przebudowę ul. Tomaszowskiej na odcinku od 

ul. Wyzwolenia do Ronda św. Jana Pawła II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na 

skrzyżowaniu ul. Tomaszowskiej i ul. Przemysłowej. - 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 w ciągu drogi powiatowej 4100E , na skrzyżowaniu ul. 

Tomaszowskiej/Solidarności, ul. Tomaszowska/Cmentarna, 

ul. Tomaszowska/Przemysłowa, na skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia w Rawie 

Mazowieckiej Zadania te będzie wykonywał Powiat Rawski w 2022 roku.  

Wysokość dotacji uwzględnia faktyczne koszty określone w umowach z wykonawcami zadań.  

 

Dział 750 – Administracja publiczna.  

1) Zwiększenie o kwotę 100 000 zł planowanych wydatków na remont budynku  

Pl. J. Piłsudskiego 4. Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

 1) Zwiększenie o 10 000 zł planowanych wydatków na remont wejścia do budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 1.  



2) Wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych kontynuację projektu „ Laboratoria 

przyszłości” w szkołach podstawowych nr 1, nr 2i nr 4, z kwotą 417 165 zł ( środki 

niewydatkowane z 2021 roku). Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne.  

1) Zakup samochodu dla WOPR w Rawie Mazowieckiej z kwotą 45 000 zł. Jest to zadanie 

wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego.  

Dział 921 – Kultura i ochrona zabytków.  

1) Nowoczesna biblioteka w Rawie Mazowieckiej – zakup elektronicznego sprzętu dla 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej za kwotę 24 500 zł. Jest to zadanie 

wybrane do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego. 

Dział 926 – Kultura fizyczna.  

1) Rozwój infrastruktury na Stadionie Miejskim – kwota 60 000 zł. Jest to zadanie wybrane 

do realizacji w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego.  

Dotyczy budowy studni głębinowej, zakup ławek, bramek oraz kamer do monitoringu boiska.  

2) Zwiększenie o kwotę 320 000 zł planowanych wydatków na termomodernizację hali 

sportowej przy ul. Tatar. Wysokość planowanych środków zgodnie z umową i 

harmonogramem.  

3) Zwiększenie o kwotę 500 000 zł wysokość planowanych wydatków na remont zaplecza hali 

sportowej przy ul. Tatar. Korekta wynika z analizy kosztów koniecznych do wykonania prac w 

remontowanym obiekcie.  

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane wydatki budżetu, po zmianie ogółem wynoszą 

112 996 199 zł, a § 4 projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: „ § 4. Ustala się 

wydatki budżetu w łącznej wysokości 112 996 199 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:  

1) wydatki bieżące w wysokości 86 324 534 zł; 

 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 671 665 zł, w tym zestawienie zadań i zakupów 

inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2022 roku przedstawia załącznik nr 5 „. 

 

 III. Po uwzględnieni zmian w planie dochodów i planie wydatków pokazanych powyżej dla 

zrównoważenia budżetu dokonać należy również zmian w planie przychodach budżetu 

miasta na 2022 rok. W porównaniu z projektem budżetu na 2022 r. z dnia 15 listopada 2021 

r., wysokości planowanego deficytu budżetu zwiększa się do kwoty 12 711 105 zł. Źródłem 

pokrycia zwiększonego deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków z rozliczenia 

2021 roku ( środki pochodzące z środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 



wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. Są to środki 

przeznaczone na zadania inwestycyjne, które nie były wykorzystane w poprzednim roku – 

przejścia dla pieszych, „Laboratoria przyszłości” inwestycje drogowe). Zwiększa się o kwotę 

50 000 wysokość planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. Planowane 

rozchody w 2022 roku to 2 550 000 zł. W związku z powyższym zmieniają się zapisy kolejnych 

paragrafów uchwały budżetowej na 2022 rok, które otrzymują następując brzmienie: 

 „ § 6. Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi deficyt 

budżetu w wysokości 12 711 105 zł, który zostanie pokryty:  

1) przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 297 347 zł;  

2) przychodami z emisji obligacji komunalnych w wysokości 10 630 000 zł;  

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 

1 772 460 zł;  

4) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i 

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 

w wysokości 11 298 zł.  

§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 15 261 105 zł i rozchody budżetu w 

łącznej wysokości 2 550 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

2. Rozchody budżetu miasta pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji komunalnych.” 

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w planie dochodów, planie wydatków oraz w planie 

przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok przedstawiony został   jednolity tekst uchwały 

budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami. 

 

Następnie Burmistrz Miasta Piotr Irla przedstawił proponowane  inwestycje zaplanowane 

w budżecie na 2022 rok. 

  



PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU 

ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 

 

Lp Nazwa zadania Planowane 

nakłady 

ogółem 

Źródła finansowania  

Środki 

własne 

Środki 

własne 

(pożyczki, 

kredyty, 

emisja 

papierów 

wartościo

wych)  

Dotacje Inne  

(środki 

pozyskane z 

RFIL, 

Funduszu 

Rozwoju Dróg, 

Funduszu COVID 

-19) 

1 2 3 4 5 7 9 

I. DZIAŁ 600  

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  

7 905 000 815 808 2 415 332 3 705 000 968 860 

 Rozdział 60016 – Drogi publiczne 

gminne 

6 705 000 195 000 1 836 140 3 705 000 968 860 

1. Opracowanie dokumentacji 

technicznej dla poprawy 

dostępności komunikacyjnej dla 

strefy przemysłowej 

„Mszczonowska” 

400 000  400 000   

2. Opracowanie dokumentacji 

technicznej budowy drogi do 

terenów mieszkaniowych 

zlokalizowanych pomiędzy ulicami 

1-Maja, Faworną i rzeką Rawką  

155 000  155 000   

3. Budowa i przebudowa przejść dla 

pieszych "Bądź bezpieczny na 

drodze" :  

1 250 000  653 673  596 327 



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) 

 (Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju Dróg  

w zakresie 

poprawy 

bezpieczeństwa 

pieszych) 

4. 
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 

700 000  327 467  372 533 

 (Rządowy 

Fundusz 

Rozwoju Dróg  

w zakresie 

poprawy 

bezpieczeństwa 

pieszych) 

5. 
Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, 

Braci Świderskich, A. Urbańskiego 

oraz Jeżowskiej  

3 900 000 195 000  3 705 000 

( program 

"Polski 

Ład") 

 

6. Budowa chodnika w ulicy 

Reymonta 

300 000  300 000   

 Rozdział 60014 – Drogi publiczne 

powiatowe 

1 200 000 620 808 579 192   

1. 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. 

330 000 130 000 200 000   



3+600 do km. 4+600 i od km. 

6+300 do km. 6+350 

2. Dotacja celowa dla Powiatu 

Rawskiego na przebudowę ul. 

Tomaszowskiej na odcinku od ul. 

Wyzwolenia do Ronda św. Jana 

Pawła II wraz z przebudową 

kanalizacji deszczowej na 

skrzyżowaniu  

ul. Tomaszowskiej 

i ul. Przemysłowej  

466 000 266 000 200 000   

3. 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 w ciągu drogi 

powiatowej 4100E , na 

skrzyżowaniu  

ul.Tomaszowskiej/Solidarności, ul. 

Tomaszowska/Cmentarna, 

ul.Tomaszowska/Przemysłowa, na 

skrzyżowaniu ul. 

Tomaszowska/Wyzwolenia w 

Rawie Mazowieckiej 

404 000 224 808 179 192   

II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA 

MIESZKANIOWA 

 

320 000 

 

320 000 

   



 Rozdział 70005 –Gospodarka 

gruntami 

200 000 200 000    

1. Zakup gruntów w zasoby 

komunalne 

200 000 200 000    

 Rozdział 70095 – Pozostała 

działalność 

 120 000 120 000    

1. Opracowanie dokumentacji 

technicznej budynku 

wielorodzinnego przy ul. ks. 

Skorupki  

120 000 120 000    

III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA 

PUBLICZNA 

200 000 200 000    

 Rozdział 75095 – Pozostała 

działalność 

200 000 200 000    

1. Remontu budynku przy Pl. J. 

Piłsudskiego 4  

200 000 200 000    

IV. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO 

PUBLICZNE 

45 000 45 000    

 Rozdział 75495 – Pozostała 

działalność 

45 000 45 000    

1. Zakup samochodu dla WOPR w 

Rawie Mazowieckiej - zadanie 

wybrane do realizacji  

w ramach Budżetu Obywatelskiego 

45 000 45 000    

V. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I 

WYCHOWANIE 

727 165 110 000 200 000  417 165 

 Rozdział 80101- Szkoły 

podstawowe 

477 165 60 000   417 165 

1. Remont wejścia głównego do 

budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 

60 000 60 000    



2. Realizacja projektu "Laboratoria 

przyszłości" w szkołach 

podstawowych Nr 1, Nr 2 i Nr 4 

417 165    417 165 

(Fundusz 

Przeciwdziałania 

COVID-19) 

 DZIAŁ 80104 -Przedszkola  250 000 50 000 200 000   

1. Budowa wentylacji w budynku 

Miejskim Przedszkolu Nr 1  

250 000 50 000 200 000   

VI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 1 525 000 225 000 1 300 000   

 Rozdział 85111 – Szpitale 1 525 000 225 000 1 300 000   

1. Dotacja celowa dla Powiatu 

Rawskiego na zadanie pn. 

Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w 

Rawie Mazowieckiej 

1 525 000 225 000 1 300 000   

VII. DZIAŁ 855 - RODZINA 1 320 000 384 824  915 176  

 Rozdział 85516 – System opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 

120 000 120 000    

1. Wymiana nawierzchni 

poliuretanowej placu zabaw na 

terenie Żłobka Miejskiego „Tuptuś” 

120 000 120 000    

 Rozdział 85595 – Pozostała 

działalność 

1 200 000 284 824  915 176  

1. Budowa centrum opiekuńczo-

mieszkalnego przy ul. Kolejowej  

1 200 000 284 824  915 176  

VIII

. 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA 

KOMUNALNA 

335 000 135 000 200 000   

 Rozdział 90095 – Pozostała 

działalność 

335 000 135 000 200 000   

1. Budowa oświetlenia ulicznego w 

ulicach Staffa  

i Krasickiego 

35 000 35 000    



2. Rewitalizacja osiedla 

Niepodległości i Solidarności  

300 000 100 000 200 000   

IX. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

10 034 500 184 500 4 448 450 5 401 550  

 Rozdział 92116 – Biblioteki 24 500 24 500    

1. Nowoczesna biblioteka w Rawie 

Mazowieckiej - zadanie wybrane 

do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego 

24 500 24 500    

 Rozdział 92195 – Pozostała 

działalność 

10 010 000 160 000 4 448 450 5 401 550  

1. Rewitalizacja miasta Rawa 

Mazowiecka - zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej rynku 

Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego 

10 010 000 160 000 4 448 450 5 401 550  

1.1 Rewitalizacja miasta Rawa 

Mazowiecka – zadania realizowane 

w ramach umowy o 

dofinansowanie z RPO WŁ na lata  

2014 – 2020  

Obszar A – Plac Piłsudskiego, Plac 

Wolności oraz ulice Armii Krajowej, 

Mickiewicza, Kardynała 

Wyszyńskiego, Kopernika, 

Przechodnia, Warszawska, 

Łowicka, Ziemowita, Księdza 

Skorupki, Zamkowa 

Obszar E – ulica Krakowska 

8 000 000  2 694 450 5 305 550  



  Rewitalizacja miasta Rawa 

Mazowiecka – zadanie realizowane 

w całości ze środków własnych:  

Obszar C – ulica Kościuszki, 

Obszar D – fragmenty ulic: Polnej, 

Kilińskiego, Łowickiej, Zatylnej, 

Księdza Skorupki i Krzywe Koło, 

Skablowanie ulicy Mickiewicza 

1 610 000 110 000 1 500 000   

1.3 Rewitalizacja miasta Rawa 

Mazowiecka - zadanie realizowane 

w całości ze środków własnych - 

przebudowa ul. Mazowieckiej 

50 000 50 000    

1.4 Rewitalizacja miasta Rawa 

Mazowiecka - zadanie realizowane 

w ramach umowy o 

dofinansowanie z RPO WŁ na lata 

2014 – 2020:  

zarządzanie projektem, jego 

obsługa i promocja  

350 000  254 000 96 000  

X. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA  4 260 000 120 145  2 363 565 1 389 855  386 435 

 Rozdział 92695 – Pozostała 

działalność 

4 260 000 120 145  2 363 565 1 389 855 386 435 

1. Poprawa efektywności 

energetycznej budynku 

użyteczności publicznej (hali 

sportowej przy ul.Tatar) 

2 520 000 10 145 1 120 000 1 389 855  

2. 

Remont zaplecza hali sportowej 

przy ul Tatar 

1 500 000  1 113 565  386 435 

(Rządowy 

Fundusz 

Inwestycji 

Lokalnych) 



3. Opracowanie dokumentacji 

technicznej połączenia zbiorników 

„DOLNA” i „TATAR” wraz 

pozyskaniem decyzji 

środowiskowej  

80 000 30 000 50 000   

4. Wykonanie ogrodzenia boiska 

treningowego na stadionie 

miejskim 

100 000 20 000 80 000   

5. Rozwój infrastruktury na Stadionie 

Miejskim - zadanie wybrane do 

realizacji  

w ramach Budżetu Obywatelskiego 

60 000 60 000    

 
OGÓŁEM 

26 671 665 2 560 

277 

10 927 

347 

11 411 

581 

1 772 460 

 

Dyskusji nie było. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie budżetu na 2022 

rok wraz z przedłożoną autopoprawką. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść uchwały Nr III/244/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z nią 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok.  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi pozytywnie zaopiniował 

przedłożony projekt budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie autopoprawkę do  

budżetu miasta Rawa Mazowiecka.  

Autopoprawka została w głosowaniu przyjęta większością głosów. Głosowało 14 radnych, za 

– 14, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 



 

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały 

w sprawie budżetu 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. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska pogratulowała Burmistrzowi uchwalenia  

budżetu na 2022 rok. 

 

Burmistrz Piotr Irla podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2022 rok oraz za zaufanie. 

Dodał, że budżet ten jest bardzo ambitny. Podziękował też Pani Skarbnik za poświęcony czas 

w przygotowanie tego budżetu. 

 

Ad 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2022-2025 i prognozy kwoty długu. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.        

 

I.  Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z danymi zawartymi w uchwale budżetowej 

Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 r.  

Została opracowana do 2035 roku tj. na cały okres spłaty zobowiązań wynikających z 

prognozowanej kwoty długu. W okresie objętym niniejszą prognozą poziom dochodów i 

wydatków oszacowano w oparciu o dane historyczne charakterystyczne dla poszczególnych 

źródeł dochodów i grup wydatków zrealizowanych w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka w 

latach ubiegłych. Przygotowując WPF  na 2022 rok i lata następne kierowano się założeniami 

makroekonomicznymi opracowanymi przez rząd RP na potrzeby wieloletnich prognoz 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie m.in. wzrostu PKB, 



średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, wysokości przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej.  

Uwzględniono również zmiany wynikające z opracowania przez rząd programu 

gospodarczego zapisanego w Polskim Ładzie, który wiąże się ze zmianą przepisów szeregu 

ustaw, które to zmiany mają istotny wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu 

terytorialnego w 2022 roku i na lata następne.  

Prognoza zakłada dochody ogółem w 2022 roku   w kwocie 100 285 094  zł,  w tym 

dochody bieżące w wysokości 86 340 682  zł  i dochody  majątkowe w kwocie 13 944 412 zł. 

Planowane wydatki budżetu w 2022 roku to kwota 112 996 199 zł, z tego wydatki bieżące  

86 324 534 zł i wydatki majątkowe - inwestycyjne w wysokości 26 671 665 zł. 

W uchwale budżetowej  na 2022 rok prognozuje  się deficyt w wysokości  12 711 105 zł, 

który   planuje się pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych (obligacji 

komunalnych), przychodami z  kredytów bankowych i pożyczek oraz przychodami z wolnych 

środków z roku poprzedniego ( środków, które pozostały na rachunkach bieżących Miasta, w 

związku z przesunięciem realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rok przyszły) w 

kwocie łącznej 1 783 758 zł. 

Planuje się przychody budżetu miasta w wysokości  15 261 105 zł, na które składają się 

planowane do zaciągnięcia kredyty, pożyczki, przychody z emisji papierów wartościowych, 

wolne środki. 

Przychody  w wysokości 2 550 000 zł zostaną  przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

Budżet Miasta na 2022 rok i  Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022  rok i lata następne 

zostały przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o  finansach publicznych. W 2022 roku i 

latach następnych została zachowana równowaga budżetu oraz spełniony został wymóg 

określony w art.242  ustawy o finansach publicznych tj. wydatki bieżące budżetu nie mogą 

przekraczać kwoty dochodów bieżących planowanych w danym roku budżetowym.  

 

II. W zakresie prognozowania dochodów budżetu miasta na lata następne po roku  2022  

przyjęto, w porównaniu z  rokiem poprzednim, dynamikę dochodów  bieżących budżetu  na 

poziomie od 104 do 102 % w stosunku rok do roku. 



Przyjęto wzrost prognozowanych dochodów z udziałów Miasta Rawa Mazowiecka we  

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT, uwzględniając średnioroczną 3 

% dynamikę  wzrostu wynagrodzeń.  

Przyjęto również niewielki wzrost dochodów z udziałów w podatku CIT, w związku z 

prognozowanym rocznym wzrostem PKB  na poziomie min 3 %. Założono niewielki wzrost 

planowanych dochodów z  subwencji oświatowej z budżetu państwa, na podstawie 

informacji demograficznej dostępnej w Wydziale Spraw Obywatelskich. Prognozuje się 

niewielki wzrost 

dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa. W prognozie zapisano również 

niewielki wzrost dochodów  bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych, średnio na 

poziomie 102 % w porównując rok do roku. Uwzględnia to niewielki wzrost wysokości 

stawek podatkowych oraz przyrost powierzchni użytkowych  

z tytułu rozwoju i rozbudowy firm na terenie  miasta.  

Na wysokość planowanych dochodów bieżących w 2022 roku i latach następnych istotny 

wpływ miała dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczenia rodzinnego 500+. 

Od roku 2023 wypłatę tego świadczenia w całości przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

W związku z tym nastąpił istotny spadek wielkości dochodów bieżących gmin. W naszym 

przypadku kwota dotacji z budżetu państwa  na wypłatę  świadczeń w 2021 roku wynosiła 

ponad 18 milionów złotych.  

  

Prognozowane dochody majątkowe po roku 2023  są  to dochody planowane do  uzyskania 

ze sprzedaży składników majątkowych i są na poziomie 700 000 zł rocznie. 

W latach 2022-2023  wprowadza się do prognozy dochody majątkowe na dofinansowanie 

realizowanych inwestycji  z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej (Rewitalizacja Miasta 

Rawa Mazowiecka), termomodernizacja hali sportowej TATAR, budowa nowych nawierzchni 

dróg), budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego, zgodnie z umowami.  

   

III. W przygotowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej od  2022 roku i latach następnych 

wydatki bieżące zaplanowano w kwotach  o 1,5 do 2 milionów złotych  wyższe,  w stosunku   

do roku ubiegłego.  Utrzymanie planowanych wydatków bieżących na poziomie jak w 

prognozie na rok  2022  i lata następne jest niezbędne, w celu wypracowania jak najwyższej 



kwoty nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi). 

Konieczność utrzymania wzmocnionej kontroli dynamiki wydatków bieżących w stosunku do 

dynamiki dochodów bieżących jest konieczna z uwagi na uregulowania „ostrożnościowe” 

wynikające z noweli art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wzrost wydatków 

bieżących dotyczy głównie utrzymania dynamiki w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i 

pochodne, głównie w dziale oświata i edukacja. Ograniczenia w dynamice wydatków 

bieżących w 2022 roku i w latach następnych są również konieczne z uwagi na trudną 

sytuację gospodarczą i społeczną spowodowaną trwającą nadal pandemią COVID – 19. W 

zakresie wydatków bieżących na poręczenia zabezpieczono odpowiednie środki w związku z 

poręczeniem przez Miasto spółce miejskiej Rawskie TBS – kredytu inwestycyjnego w Banku 

Gospodarstwa Krajowego. 

 

 Poręczenie na rzecz BGK w Warszawie obejmuje wydatki roczne:     

 -  w latach 2021-2025 to  kwoty od 98 000 zł do 99 210 zł , a od 2026 do 2033 stanowić  będą         

     obciążenie ponad  100 000 zł rocznie, ostatni rok spłaty 2038  z kwotą 73 237,44 zł.  

Prognozowane kwoty wydatków na realizację inwestycji miejskich (tylko środki własne  

budżetu) po 2022 roku  kształtują  się w wartościach oscylujących wokół kwoty 10 milionów 

złotych.  

 

IV.W roku 2022 prognozuje się deficyt budżetu w kwocie 12 711 105 zł,  który planuje się 

pokryć przychodami z emisji samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

oraz wolnych środków. 

Od roku 2023 zakłada się dodatni wynik budżetu miasta, z nadwyżką budżetową, która 

corocznie przeznaczana jest na pokrycie rozchodów budżetu tj. na spłatę zobowiązań z tytułu  

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz  konieczności  wykupu papierów 

wartościowych.  

 

V.Przychody budżetu miasta. 

W zakresie prognozowanych  przychodów budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2022 roku 

planuje się w przychody z kredytów bankowych, pożyczek i przychody z emisji obligacji 



komunalnych i przychodów z kredytów i pożyczek oraz wolne środki na rachunkach 

bankowych budżetu, z rozliczenia dochodów i wydatków z roku poprzedniego. 

Od roku 2023  w prognozie nie występują przychody jw. 

 

VI.Dług i jego spłata.  

Wykazana w prognozie finansowej kwota prognozowanego długu  na koniec 2022 roku to 

wartość 64 751 239,61  zł. Dynamiczny spadek prognozowanej kwoty długu następuje po 

2026 roku, a na koniec 2035 roku osiąga wartość zero. 

 

VII.Obsługa odsetek  

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych 

przeznaczono w budżecie Miasta środki w wysokości ustalonej w oparciu o prognozowane  

kwoty spłat odsetek obowiązujące w aktualnych umowach kredytowych i pożyczkach, 

umowach w zakresie emisji obligacji komunalnych oraz zabezpieczono środki na spłatę 

odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach następnych.  

Założono prognozowaną wysokość  stawki WIBOR od 2 % w 2021, następnie wzrost od 3,5 % 

do  stawki 4 %. Przyjęto dla nowych kredytów i wykupu papierów wartościowych średnią 

wysokość marży na poziomie 2 pp.  

Wraz ze zmniejszeniem kwoty długu zmniejszeniu ulega wysokość środków przeznaczonych 

na obsługę odsetek. Wysokość planowanych wydatków na spłatę odsetek od kredytów 

pożyczek i emisji obligacji w 2022  roku to kwota 1 000 000 zł, w  latach 2023-2024 to  kwota  

1 000 000 zł, w latach 2025 - 2028  to 900 000 zł, latach 2029- 2030   kwota 700 000 zł, od 

2031 roku  ulega znacznemu zmniejszeniu. 

 

VIII.W okresie obowiązywania niniejszej prognozy miasto Rawa Mazowiecka zachowuje 

warunek spełnienia obowiązującego wskaźnika spłaty kwoty długu określonego w 

znowelizowanych zapisach art.242 i  art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych.  Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w 

art.243 ustawy  w poszczególnych latach przedstawia poz.8.1 w załączniku nr 1  WPF. 

Relacje spełnienia warunków określonych w ustawie na kolejne lata prognozy są zawarte  w 

rozszerzeniach wiersza 8.3. w załączniku nr 1 WPF. 



W przypadku naszego miasta przy określaniu warunku spełnienia wskaźnika spłaty 

zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych, skorzystamy z 

możliwości wyboru średniej z siedmiu  poprzednich lat.  

IX.W zakresie przedsięwzięć ujętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej zapisano zadanie 

przechodzące do realizacji z roku poprzedniego: 

 1. W dziale 855 – Rodzina wprowadzono zadanie planowane do realizacji   

w latach 2021- 2023  „Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego „ przy ul. Kolejowej. 

Zadania finansowanego z środków Funduszu Solidarnościowy. 

2. W wydatkach bieżących pozostaje projekt „Rawa się zieleni” , na który planuje się 

pozyskać dofinansowanie z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. 

Zaplanowany limit wydatków w latach 2022-2023 stanowią jedynie środki własne budżetu 

miasta,  łącznie 400 000 zł. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak – przewodniczący komisji. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2025 i prognozy 

długu. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść uchwały Nr III/245/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2022 roku. 

 Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej.  

 

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  

2022-2025 i prognozy długu. 

 

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. 

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła  20 min przerwy.  

Obrady opuścił radny Leszek Jarosiński. 

W obradach bierze udział 13 radnych. 

 

Ad 6. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.   

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.        

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

Powiatu Rawskiego  na dofinansowanie  kosztów przebudowy i remontów dróg i  przejść dla 

pieszych w ciągach dróg powiatowych na terenie Rawy Mazowieckiej.  

Zapisane w pozycji nr 1 zadanie dotyczy remontu ulic Fawornej oraz Konstytucji 3 Maja 

Powiat Rawski uzyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  dofinansowanie na remont tej 

drogi na poziomie 60 % kosztów inwestycji.  

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

Mazowiecka i Gminy Rawa Mazowiecka. 

Dofinansowanie remontu bezpiecznych przejść dla pieszych, na terenie naszego Miasta: 

a)  skrzyżowanie ul. Kościuszki/Faworna-  w wysokości 50 000 zł; 

b) skrzyżowanie ul. Kościuszki/Niepodległości -  w wysokości 15 000 zł; 

c) skrzyżowanie ul. Kościuszki/Nowa -  w wysokości 50 000 zł; 

d) w ciągu drogi powiatowej 4100E ul. Tomaszowska -  w wysokości 43 000 zł; 

e) skrzyżowanie ul. Tomaszowskiej/Solidarności -  w wysokości 49 000 zł; 

f) skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Cmentarna -  w wysokości 49 000 zł; 

g) skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Przemysłowa - w wysokości 37 000 zł; 

h) skrzyżowaniu ul. Tomaszowska/Wyzwolenia -  w wysokości 111 000 zł; 

Na te  zadania Powiat Rawski otrzyma dofinansowanie z rządowego funduszu bezpieczne 

przejścia dla pieszych, na poziomie 80 % kosztów inwestycji, dofinansowanie z budżetu 

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

50%  przeznaczy na te zadania Powiat Rawski.  



 

W przypadku zadania Przebudowa ul. Tomaszowskiej na odcinku od ul. Wyzwolenia do 

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

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

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

dofinansowania na tą inwestycję z RFRD. 

  

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak – przewodniczący komisji. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego.   

 

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu 

uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego.   

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, 

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 7. Przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta 

Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2026. 

Temat referowała  Karolina Gawot – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

Projekt uchwały jest wynikiem realizacji ustaleń ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie 

praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, która 

w art. 21 ust. 1 pkt 1 zobowiązuje radę gminy do uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na co najmniej 5 letni okres. Gmina, 

stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

w zakresie zadań własnych realizuje sprawy związane z gospodarowaniem mieszkaniowym 



zasobem gminy. „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta 

Rawa Mazowiecka na lata 2022-2026”,  stanowi akt prawa miejscowego. 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 

zmianie Kodeksu cywilnego Program ten powinien obejmować w szczególności: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 

w poszczególnych latach; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego 

budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata; 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem 

gminy w kolejnych latach; 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach; 

7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze 

współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne; 

8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: 

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali, 

b) planowaną sprzedaż lokali. 

Przyjęty uchwałą nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka „Wieloletni program 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rawa Mazowiecka” z dnia 29 grudnia 

2016 roku obejmował lata 2017-2021. W związku z powyższym wymagana jest jego 

aktualizacja poprzez przyjęcie programu na kolejny okres pięcioletni. 

Z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, 

uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały. 



Dyskusji nie było. 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przyjęcia 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2022 – 2026. 

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu 

uchwały w sprawie  przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 

Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2026. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, 

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 8. Zmiana uchwały Nr XX/153/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Rawa 

Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

Temat referowała  Karolina Gawot – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym określenie przystanków komunikacyjnych  i dworców oraz warunków 

i zasad korzystania z tych obiektów, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy 

organ danej jednostki samorządu terytorialnego. 

W dniu 28 września 2016r. została podjęta przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwała  

Nr XX/153/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 

Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków. 



Po  podjęciu tej uchwały uruchomione zostały na terenie Miasta Rawa Mazowiecka nowe 

przystanki komunikacyjne, stanowiące własność Miasta, a także 4 przystanki zostały 

zlikwidowane. Okoliczności te spowodowały konieczność nowelizacji przywołanej wyżej 

uchwały organu stanowiącego Miasta Rawa Mazowiecka poprzez zmianę wykazu 

przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników. 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały  

Nr XX/153/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Rawa Mazowiecka, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

  

Opinię Komisji Prawa i Porządku  Publicznego  przedstawił Krzysztof Chałupka – 

przewodniczący komisji. 

Komisja  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały  Nr 

XX/153/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Rawa Mazowiecka, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu 

uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/153/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, 

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



Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 9. Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2016-2025 w roku 2021. 

Temat referował Mariusz Szadkowski Kierownik Biura ds. Rewitalizacji. 

Powiedział m.in. 

Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2016-2025 przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego 

programu. Kategorie podziału opisywanych projektów są utworzone w oparciu o stopień 

realizacji poszczególnych projektów. 

• Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty, których 

realizacja została zakończona w latach 2017- 2020; 

• Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, których 

realizacja została zakończona w 2021 roku; 

• Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane; 

• Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów 

podstawowych, a które zostały zrealizowane lub były realizowane w okresie 

sprawozdawczym i wpisują się w cele wymienione w Programie. 

Informacje na temat stanu realizacji poszczególnych projektów uzyskano na podstawie kart 

oceny  realizacji poszczególnych projektów przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka oraz informacji od podmiotów uczestniczących we wdrażaniu procesu 

rewitalizacji. 

W 2020 roku została przeprowadzona ewaluacja on going Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. Informacja na jej temat została zamieszczona  

w końcowej części sprawozdania za 2020 rok. 

I Projekty zrealizowane w poprzednich okresach sprawozdawczych 

W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług 

Wspierania Rodziny” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej oraz „W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” 

realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej.   



W 2018 roku została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: „Rawscy 

Seniorzy Sprawni i Aktywni” realizowanego przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, „Rawa Gra dla Wszystkich” realizowanego przez Stowarzyszenie TOPORY 

oraz „Pomóż Innym i Sobie” realizowanego przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”.   

W 2019 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rawskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz 

„Program Aktywizacja i Integracja”. Realizatorem Programu było Miasto Rawa Mazowiecka i 

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej i  Młodzieżowe Centrum Kariery 

OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi w zakresie 

aktywnej integracji.  Ich realizacja została szczegółowo opisana w sprawozdaniu z 2019 roku.   

 

II Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym 

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: 

1. „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych 

na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu 

pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025) 

2. Rawscy Skauci jak Zawisza 

3. Bycie EKO Się Opłaca. 

 

III Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji: 

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 

2. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 

  

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące 

rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOŚiGW w Łodzi. 

a. adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w 

tym kulturalnej 

b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia 



c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 

d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego 

 

III Projekty uzupełniające 

Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a były realizowane lub 

zakończone w okresie sprawozdawczym i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji. 

1. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej 

a. Dzienny Dom Seniora 

b. Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej 

2. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla 

dzieci i młodzieży 

Przedszkole Miejskie nr 1 

3. Rozwój wyposażenia medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych  

a. Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 

b. Dofinansowania dla Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  

4. Rozwój e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, 

kultury i dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych 

Program szczepień przeciwko grypie 

5. Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów 

zaopatrzenia w ciepło 

6. Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji 

społecznych lub gospodarczych 

Koncerty w altanie parkowej 

7. Działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, 

funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub 

modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych 

a. Modernizacja przejść dla pieszych 

b. Budowa nowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej  



  

Po pięciu latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończonych 10 podstawowych 

projektów rewitalizacyjnych: 

- Rozwój Usług Wspierania Rodziny 

- W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy 

- Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 

- Rawa Gra dla Wszystkich 

- Pomóż Innym i Sobie 

- Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

- Program Aktywizacja i Integracja 

- „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych 

na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu 

pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025) 

- Rawscy Skauci jak Zawisza 

- Bycie EKO Się Opłaca. 

Zrealizowane projekty stanowią większość z planowanych w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji  

12 projektów podstawowych.  

 

Obecnie w trakcie realizacji są 2 następujące projekty: 

- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 

- Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych. 

Projekt „Rewitalizacja Miasta” składa się z czterech zadań. Trzy z nich- „Remont Muzeum 

Ziemi Rawskiej”, „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego” oraz „Adaptacja i 

rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej”, 

zostały  

już zakończone. 

 

Ze względu na swój kompleksowy charakter, wszystkie projekty rewitalizacyjne dopełniają 

się wzajemnie. Oprócz projektów podstawowych realizowane są także projekty 

uzupełniające, które wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W 2021 roku 

było realizowanych 10 takich projektów. Działania prowadzone w Rawie Mazowieckiej w 



ramach procesu rewitalizacji  są na bieżąco konsultowane z członkami Zespołu Zadaniowego 

oraz Zespołu Konsultacyjnemu do spraw Rewitalizacji. Natomiast mieszkańcy miasta mogą 

zapoznać się z wdrażaniem procesu rewitalizacji na stronie internetowej Miasta Rawa 

Mazowiecka w zakładce poświęconej tematyce rewitalizacji. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Miasta bez uwag. 

 

Ad  10. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i  jednostki 

organizacyjne  miasta w IV kwartale 2021. 

Temat referował Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta. 

Powiedziała m.in.: 

Od dnia 1 października 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zostały zarejestrowane 130 

umowy, z czego: 

 

1. Miejska Biblioteka Publiczna   -   5 umów 

2. Miejski Dom Kultury    -            17 umów 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  -  10 umów 

4. Muzeum Ziemi Rawskiej    -   3 umów 

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji    -   4 umowy 

6. Przedszkole Miejskie Nr 1          -   2 umowy 

7. Przedszkole Miejskie Nr 2    -   1 umowa 

8. Przedszkole Miejskie Nr 3    -   1 umowa 

9. Szkoła Podstawowa Nr 1    -   1 umowa 

10. Szkoła Podstawowa Nr 2    -   4 umowy 

11. Szkoła Podstawowa Nr 4    -   5 umów 

12. Żłobek Miejski „Tuptuś”    -   2 umowy 

13. Urząd Miasta     -            75 umów 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 

 



Ad 11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 

       Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.  

       Sprawozdanie zawierało okres od 29.12.2021-20.01.2022.  

       Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to: 

                     - przydział mieszkań socjalnych; 

                    - trudne warunki lokalowe; 

                    - utrudnienia przy rewitalizacji. 

      Udział w spotkaniach: 

• Posiedzenie zarządu Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej 

• Wizyta w rbss 

• Wizyta w ZGO Aquarium 

• Małgorzata Kotyńska – Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”. 

• Prezes Sebastian Gromek - RAWiK 

• Prezes Marek Czerniej – Zakłady Mięsne FOOD SERVICE 

• Pogrzeb ks. Andrzeja Kamińskiego 

• Gala noworoczna w MDK 

• Rada nadzorcza ZEC 

• Koncert kolęd- Poznański Chór Chłopięcy 

• Rada budowy – rewitalizacja 

 

• Rawik, Marzanna Machnicka 

• Rada budowy - hala Tatar 

• Dyrektor Miejskiego domu Kultury Grzegorz Klimczak 

• Koncert kolęd- Poznański Chór Chłopięcy 

• Robert Nagórka – komunikacja miejska 

• Komisja Oświaty 

• Składanie kwiatów na cmentarzu z okazji wyzwolenia Rawy 

• Spotkanie na hali Tatar 

• Komisja Prawa i Porządku 



• Komisja Komunalna 

• Radio Victoria 

• Komisja Budżetu 

• Rada budowy – rewitalizacja 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. 

 

Ad 12. Interpelacje, zapytania. 

Interpelacji ani zapytań nie było. 

 

Ad 13. Sprawy różne. 

Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła treść petycji jaka wpłynęła do Rady Miasta od 

mieszkańców osiedla Solidarności, ulicy Nowej oraz ulicy Słowackiego. 

 

Ad 14. Zakończenie obrad.   

W  tym punkcie Przewodnicząca  Rady Miasta  ogłosiła zakończenie obrady XXXVI  Sesji   

 Rady Miasta. 

 Sesja trwała od godz. 10:00 do godz. 12:30.  

 Sporządziła: Alicja Lasota. 

  

 

 

       Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  

 

Grażyna Dębska 


