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

Rawa Mazowiecka  w dniu  24 marca  2022r. 
 
Sesja Rady Miasta  odbyła się w  Sali widowiskowej  Miejskiego Domu Kultury. Rawa 
Mazowiecka. Uczestniczyło  15 radnych. 
  
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  XXXVII  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska. 
Powitała  radnych  przybyłych na Sesję. 
Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych.  
Zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. 
 
Burmistrz Piotr Irla zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku  punktu „ Stanowisko  
Rady Miasta w sprawie wojny w Ukrainie.  
 
Radny Leszek Jarosiński w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił  również wniosek 
w sprawie wojny na Ukrainie. 
 
 Innych propozycji do porządku obrad nie było. 
 
Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza  jak i Klubu 
Radnych  Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wojny w Ukrainie. 
 

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za- 15, 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 XXXVI Sesji Rady Miasta. 

4. Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. 

5. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

6. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2022 r.  

7. Wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu.  

8.  Zmiana budżetu na 2022 rok. 

9. Zmiana  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu. 

10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 
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11. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi. 

12. Zmiana uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości  komunalnych. 

13. Dofinansowania w 2022 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli,                       

                                   dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. 

14. Zmiana uchwały nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  

      11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze  

      Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej      

      oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku. 

15. Przyjęcie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu 

kąpielowego w 2022 roku. 

16.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb Nr 4. 

17. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 5, położony w 

rejonie ul. Opoczyńskiej. 

18. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2022-2024. 

19. Przekazanie petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

20. Przekazanie petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

21. Rozpatrzenie  skargi na Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych 

przez Miasto Rawa Mazowiecka osiągniętych w 2021 r.  

23. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

potrzeby związane z realizacją zadań.  

24. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za IV 

kwartał 2021roku. 

25. Stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wojny w Ukrainie. 

26. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

27. Interpelacje, zapytania. 

28. Zakończenie obrad.          
Uwag nie było. 

 

   Ad 3.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXXVI  Sesji Rady Miasta. 
 
   Protokół z obrad XXXVI sesji Rady Miasta został przyjęty bez uwag. 

Ad 4.  Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. 

Temat referowała  Karolina Gawot – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 
W celu realizacji polityki ochrony środowiska Burmistrz Rawa Mazowiecka zgodnie z ustawą z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) sporządza program 
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ochrony środowiska. Wykonując ustawowy obowiązek opracowano „Program Ochrony Środowiska dla 

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”. 

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2025 z perspektywą 

na lata 2026-2029”, jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie gminy, powiatu 

i województwa, wyznaczającym cele ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

oraz określający kierunki działań, zmierzające do osiągnięcia tych celów. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

projekt programu przekazano do zaopiniowania organowi wykonawczemu Powiatu Rawskiego. Zarząd 

Powiatu Rawskiego zaopiniował pozytywnie „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” (znak sprawy SAB.II.602.1.2022.JK). 

Sporządzenie Prognozy do Programu wynika z zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.) oraz Dyrektywy 

2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko. 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka dnia 10.10.2021 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska i Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem 

o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Jednakże Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 5 listopada 2021 r., 

znak WOOŚ.411.353.2021.AJa na podstawie art. 48 oraz art. 57, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś odmówił uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu programu. 

W związku z czym Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka niezwłocznie przystąpił do opracowania 

prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z zakresem określonym w art. 51 i 52 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze 

zm.) i przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 3 stycznia 2022 r., 

znak:WOOŚ.410.414.2021.AJa pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029” wraz z „Prognozą 

oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowieckiego na lata 

2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029”. 

Również Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi pismem z dnia 13 

stycznia 2022 r., ŁPWIS.NSOZNS.9022.528.2021.SK. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 
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2029” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa 

Mazowieckiego na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2029” – pod względem wymagań 

higienicznych i zdrowotnych.    

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa 

Mazowiecka dnia 25 października 2021 r. zawiadomił o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 

w opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można było 

składać w dniach 25.10.2021 r. do 15.11.2021 r. W ramach przedmiotowych konsultacji nie wpłynęły 

żadne uwagi. 

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 ze zm.) Burmistrz Miasta Rawa 

Mazowiecka dnia 16 lutego 2022 r. zawiadomił o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla 

projektu „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022 – 2025 z 

perspektywą na lata 2026 - 2029”. 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można było składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia 

tj. od dnia 16.02.2022 r. do dnia 09.03.2022 r. 

− w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rawa Mazowiecka plac Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka , 

− ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka w godzinach pracy Urzędu , 

− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres:  um@rawamazowiecka.pl . 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków był Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.     

Obwieszczenie zostało poddane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 

Rawa Mazowiecka oraz poprzez  zamieszczenie na stronie internetowej https://bip.rawamazowiecka.pl/. 

W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne  uwagi ani wnioski do przedłożonego 

projektu.  

 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcie Programu 

Ochrony Środowiska dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 

2026-2029. 
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Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu 

uchwały w sprawie  przyjęcia  Programu Ochrony Środowiska dla miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 5. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok. 

 

Temat referowała Anita  Gałka pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Leczenia Uzależnień. 
Powiedziała m.in. 

 

W związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2469) samorządy gminne są zobowiązane nie później niż do 31 

marca 2022 r. przyjąć nowe wspólne gminne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Uchwalone przed dniem 1 stycznia 2022 r. gminne 

programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii zachowują moc do 

dnia 31 marca 2022 r. i są finansowane na dotychczasowych zasadach. 

Elementem nowych gminnych programów stają się również zadania związane z przeciwdziałaniem 

uzależnieniom behawioralnym zgodnie z nowym brzmieniem art. 4. ust. 1 pkt 3 ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Załączony do projektu uchwały 

Program jest kontynuacją działań realizowanych w mieście Rawa Mazowiecka z lat poprzednich i 

zawiera w swojej treści zadania przypisane gminie przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 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. Program został poszerzony o 

działania związane z profilaktyką uzależnień behawioralnych. Na realizację zadań przeznaczone są 

środki uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłat za 

zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml na realizację 

lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z 

tzw. „małpkowego” nie będą pokrywane koszty zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 

oraz przemocy w rodzinie). 
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Program uzyskał akceptację Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku 

z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały w 

sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r o nowej treści i uchylenia uchwały Nr XXXV/304/21Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2021 r.  

Opinię Komisji Oświaty  przedstawiła Celina Szczur  - przewodnicząca 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. 

 

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 15 radnych, za – 15, 

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 6. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2022 r.  

Temat referowała  Karolina Gawot – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Powiedziała m.in. 
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom należy do zadań własnych gminy. 
Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt rada gminy 
określa corocznie do 31 marca w drodze uchwały Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
Uchwalenie przez radę gminy Programu przyczyni się do ograniczenia bezdomności zwierząt. 
W programie wskazano schronisko oraz podmiot świadczący usługi lekarsko-weterynaryjne, 
z którymi Gmina podpisała umowę oraz wysokość planowanych środków finansowych 
na realizację poszczególnych zadań. 
Zgodnie ze wskazaniami ustawy o ochronie zwierząt projekt Programu został przekazany do 
zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, zarządcom obwodów łowieckich 
działających na obszarze Gminy Miasta Rawa Mazowiecka oraz organizacjom społecznym 
działającym na terenie naszej Gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 
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Ponadto projekt Programu został również poddany konsultacjom społecznym  poprzez 
publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni. 
Mając na uwadze konieczność wypełnienia uregulowań ustawowych zasadne jest podjęcie 
przedmiotowej uchwały. 
 
Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcie Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka w 2022 r.  

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie  przyjęcia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2022 r.  

Uwag do treści uchwały nie było. 

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

za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 7. Wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu.  

Temat referowała  Karolina Gawot – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
Powiedziała m.in. 
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach 

w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Zgodnie z treścią 

art. 6 ww. ustawy wyznaczenie miejsca do prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników, należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.  

Wyznaczając miejsce, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności dogodną komunikację, 

bliską lokalizację z centrum danej gminy lub miasta lub bliską lokalizację miejsc atrakcyjnych 

turystycznie. Ponadto w myśl art. 5 przedmiotowej ustawy rada gminy uchwala także regulamin 

określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na 

wyznaczonym miejscu. 

Z uwagi na powyższe uznaje się podjęcie niniejszej uchwały za zasadne. 

 

 W dyskusji głos zabierali: 

Radny Leszek Jarosiński – proponowany miejsce handlu dla rolników jest niezasadne, dostęp 

do tego terenu jest utrudniony, proponuje wyznaczyć miejsca handlowe na targowisku 

miejskim  przy ulicy Mickiewicza, 

Radny Stanisław Kabziński zabierając głos poparł proponowany wniosek przedmówcy. 

 

Radny Leszek Jarosiński zabierając głos dodał, że zaproponowany wniosek aby wyznaczyć 

miejsca handlowe na targowisku przy ulicy Mickiewicza to stanowisko Klubu Prawa i 

Sprawiedliwosci. 

 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 
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Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 

ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu.  

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 
sprawie  wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu.  

Uwag do treści uchwały nie było. 

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

za – 11, przeciw – 4, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad. 8  Zmiana budżetu na 2022 rok. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in.     
    

 Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2022 rok obejmuje: 
I. Zmiany w planie dochodów. 
Dział 750 – Administracja publiczna. 
- przenosi się z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 planowane dochody w § 0970 w kwocie 
49.918 zł. 
Dział 756 – Dochody z podatków i opłat. 
- zwiększenie o kwotę 2 296 zł wysokość planowanych dochodów w § 0330 - z podatku 
leśnego od osób fizycznych. 
- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł i zwiększenie w tej samej wysokości planowanych dochodów 
w § 0430, dotyczy przesunięcia planowanych dochodów z opłaty targowej z rozdziału 75618 do 
rozdziału 75616. 
Dział 758 – Różne rozliczenia. 
- zwiększa się o kwotę 69 133 zł w § 2920 wysokość subwencji oświatowej z budżetu państwa. 
Zwiększenie wysokości subwencji na realizację zadań specjalistycznych z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, 
- przyjmuje się do budżetu w § 2950 środki w wysokości 2 704 zł z tytułu zwrotu 
niewykorzystanych dotacji w roku poprzednim. 
Dział 801 – Oświata i wychowanie. 
- wprowadza się do planu dochodów w § 2051 środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 
29 419 zł na realizację projektu unijnego w Szkole Podstawowej Nr 2. 
Dział 852- Pomoc społeczna i 855 – Rodzina. 
- zwiększenie o kwotę 25 000 zł planowanych dochodów w § 0970 , dotyczy zwrotu zasiłków 
i świadczeń pobranych nienależnie. 
 
II. Zmiany w planie wydatków. 
Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 
- rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 69 133 zł wysokość planowanych wydatków bieżących 
w szkołach podstawowych na zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 
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Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - środki w kwocie 5 000 zł przeznacza się na 
zwrot świadczeń pobranych nienależnie. 
Dział 855 – Rodzina 
- rozdział 85502 – środki w kwocie 20 000 zł przeznacza się na zwrot świadczeń pobranych 
nienależnie. 
Zmiany w planie zadań inwestycyjnych obejmują: 
Dział 600 – Transport 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 
1.Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych 
zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-ego Maja, Faworną i rzeką Rawką. 
Plan – 155.000,00 zł 
Zmniejszenie – 112.000,00 zł 
Plan po zmianach – 43.000,00 zł 
Zakres i skomplikowany charakter zadania wskazuje, że jego realizacja trwać będzie do 
połowy 2023r. Z tej przyczyny planowaną kwotę na sfinansowanie zadania rozkładamy na 
2 lata, przy czym 43. 000 zł planujemy wykorzystać w roku bieżącym, a pozostałe 112.000 zł 
w roku przyszłym, po uwzględnieniu tej inwestycji w Wieloletnie Prognozie Finansowej. 
Faktyczne wynagrodzenie wykonawcy określi przetarg nieograniczony, który został rozpisany 
na realizację tego zadania. 
2.Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej 
Plan – 3.900.000,00 zł 
Zwiększenie – 70.000,00 zł 
Plan po zmianach - 3.970.000,00 zł 
Na przetarg nieograniczony na realizację tego zadania wpłynęły dwie oferty. Jedna z nich 
proponuje cenę 3.890.000 zł. Wnioskowana w korekcie dodatkowa kwota wykorzystana 
zostanie na nadzory inwestorskie, tablice pamiątkowe oraz na sfinansowanie dokumentacji 
technicznej remontu ulicy Jeżowskiej. 
Dział 900 – Gospodarka komunalna 
Rozdział 90095 – Pozostałą działalność 
Wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych nowe zadanie: Wykonanie instalacji PV na 
budynku Aqarium Centrum Fit Rawa”. 
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i GW w Łodzi o pozyskanie dotacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej 
o łącznej mocy 202,71 kWp na systemowych konstrukcjach na dachu budynku krytej 
pływalni i zadaszeniu lodowiska przy ul. Katowickiej 20. Wnioskowana dotacja w kwocie 
1 037 870 zł. Całkowity koszt instalacji szacuje się na 1 305 344 zł. Zadanie byłoby 
realizowane w latach 2022-2023. W budżecie Miasta na 2022 rok wprowadza się środki 
własne na to zadanie z kwotą 47 000 zł, pozostałe środki własne zostają ujęte w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej w roku 2023. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak – przewodniczący komisji. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie   zmiany budżetu na 2022 rok. 

 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie  

zmiany budżetu miasta na 2022 rok. 

 

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

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 
Ad 9.  Zmiana  uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2022–2025 i prognozy długu. 

 
Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in.     
 

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące planu dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów oraz prognozy kwoty długu 2022 roku muszą być zgodne  

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022.  

Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w wydatkach majątkowych  

wprowadza się zadania: 

- Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych     
   zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-ego Maja, Faworną i rzeką Rawką. 
   Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.Ustala się limit wydatków na to  
   opracowanie w 2022 roku w kwocie 43 000 zł,  na rok 2023 w kwocie 112 000 zł.  
-  Wykonanie instalacji PV na budynku Aqarium Centrum Fit Rawa. 
   Zadanie będzie realizowane przy udziale dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu         
   Ochrony Środowiska i GW w Łodzi ( pod warunkiem uzyskania wsparcia finansowego).  
   W WPF zapisane będą środki własne  budżetu Miasta w  kwocie 47 000 zł w 2022 roku         
    i 227 060 w 2023roku. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak – przewodniczący komisji. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej 

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

 
 Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie  

 zmiany  uchwały w sprawie uchwalenia 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 15 radnych, za – 15, 

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 
Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in.    
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Burmistrz Miasta przedkłada  Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie   wyrażenia zgody 

na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 16 000 zł z 

przeznaczeniem tych środków na dotację dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.  

Dotacja będzie przeznaczona na udzielanie pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla 

dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka.  

 

Z informacji przekazanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni wynika, że nadal 

duża grupa dzieci i uczniów naszych szkół potrzebuje specjalistycznej pomocy lekarza 

psychiatry. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  wyrażenia 

zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 16 000 zł. z 

przeznaczeniem tych środków na dotację dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej.  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w 

sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 11. Przyjęcie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

            w Łodzi. 

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 
Powiedziała m.in.    
 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i GW w Łodzi o pozyskanie dotacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o 

łącznej mocy 202,71 kWp na systemowych konstrukcjach na dachu budynku krytej pływalni i 

zadaszeniu lodowiska przy ul.Katowickiej 20.  

Wnioskowana dotacja w kwocie 1 037 870 zł. Całkowity koszt instalacji szacuje się na 

1 305 344 zł. Zadanie byłoby realizowane w latach 2022-2023.  

Uchwała Rady Miasta dotycząca wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji jest niezbędna,  w celu  

przedłożenia jej do WFOŚiGW w Łodzi. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie wniosku do 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW w Łodzi o pozyskanie dotacji na 

wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 202,71 kWp na systemowych konstrukcjach 

na dachu budynku krytej pływalni i zadaszeniu lodowiska przy ul.Katowickiej 20.  

   
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie   

przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 



12 

 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 
Ad 12. Zmiana uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości  komunalnych. 

 

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 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.  
Na sesji w dniu 28 grudnia 2021 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na udzielenie wsparcia 
poprzez zabezpieczenie hipoteczne miejskich nieruchomości. Projekt zmiany poprzedniej 
uchwały dotyczy dopisania w  § 1 pkt 5 drugiej księgi wieczystej (KW LD1R/00043133/2), 
która nie została wpisana w uchwale z 28.12.2021 r. 
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie obciążenia nieruchomości  komunalnych. 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie    

zmiany uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości  komunalnych. 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 

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

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła 15 minut przerwy.  

 

Ad 13. Dofinansowania w 2022 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. 

 

Temat referowała Marzena Janeczek  Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Powiedziała m.in. 
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Zgodnie z art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), na organie 

prowadzącym spoczywa obowiązek corocznego wyodrębnienia środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. W budżecie Miasta Rawa Mazowiecka wyodrębniano 

na ten cel 200000,00 zł, co stanowi 0,8% planowanych rocznych środków finansowych, 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. 

Organ prowadzący na podstawie § 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na 

szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1653) opracowuje na dany rok kalendarzowy plan 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka oraz ustala maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie, oraz specjalności i formy kształcenia 

nauczycieli prowadzone przez uczelnie, objęte dofinansowaniem. 

Ustalenia zawarte w uchwale mają zaspokoić potrzeby w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. Uchwała uwzględnia wnioski dyrektorów placówek oświatowych 

i została pozytywnie zaopiniowana przez nauczycielskie związki zawodowe. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie dofinansowania 

w 2022 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. 

 

 Opinię Komisji Oświaty  przedstawiła Celina Szczur- przewodnicząca komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie dofinansowania 

w 2022 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie      

dofinansowania w 2022 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka. 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

przeciw –0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 14. Zmiana uchwały nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze  Żłobka Miejskiego z Oddziałami 
Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej  oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 
w żłobku. 
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Temat referowała Marzena Janeczek  Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Powiedziała m.in. 

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 ustalenie wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat należy do kompetencji rady gminy należy 
podjęcie uchwały dotyczącej opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Obecnie opłata za pobyt 
dziecka w żłobku publicznym wynosi 301,00 zł miesięcznie (jest to 10 % minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę), natomiast stawka żywieniowa wynosi 7 zł za cały dzień pobytu. Miesięczny koszt 
pobytu dziecka w żłobku, przy założeniu, że dziecko nie choruje i uczęszcza do żłobka przez 
20 dni w miesiącu wynosi ok. 441 zł. 
Proponowana zmiana związana jest z ogólnym wzrostem inflacji, a tym samym rosnącymi 
kosztami opieki w żłobku, w tym przede wszystkim kosztami mediów (największy wzrost 
dotyczy cen energii) oraz wynagrodzeń, na co wpływ ma m.in. wzrost minimalnego 
wynagrodzenia za pracę.   
Średnio koszty utrzymania żłobka wzrastały w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. o 10,29%, a w 
2022 r. w porównaniu z 2021 r. o 15,3%. 

Na koszty funkcjonowania żłobka wpływa również wraz z rosnącą liczbą dzieci w żłobku. 
Należy pamiętać, że ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 przewiduje, że na 8 dzieci przypada 
1 opiekun, a gdy w oddziale jest dziecko niepełnosprawne to 1 opiekun przypada na 5 dzieci.   
Przedmiotowa uchwała proponuje wzrost opłaty stałej z 10% do 13% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, a więc opłata ta wyniesie 391,30 zł, a wraz z opłatą za całodzienne 
wyżywienie (7 zł/dzień) miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku wyniesie ok. 531,30 zł.    
W związku z dofinansowaniem jakie rodzice otrzymują z budżetu państwa wzrost opłaty 
stałej praktycznie nie będzie odczuwalny przez rodziców, a jednocześnie przyczyni się do 
pokrycia wciąż rosnących kosztów funkcjonowania placówki. 
 
Radny Leszek Jarosiński zabierając głos apelował aby nie podwyższać opłat za pobyt dziecka 
w żłobku. 
 
Burmistrz Piotr Irla odpowiadając uzasadniał, że proponowane opłaty są racjonalne w 
stosunku do  inflacji.  
 
Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały  

nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za korzystanie ze  Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś"  

w Rawie Mazowieckiej  oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku. 

 

 Opinię Komisji Oświaty  przedstawiła Celina Szczur- przewodnicząca komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały 

nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłaty za korzystanie ze  Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" 

w Rawie Mazowieckiej  oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku. 
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Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie      

zmiany uchwały nr XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze  Żłobka Miejskiego z Oddziałami 

Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej  oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka 

w żłobku. 

 
Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

za – 11, przeciw – 4, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 15. Przyjęcie wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego  

w 2022 roku. 

 

Temat referowała  Karolina Gawot – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej w dniu 22 grudnia 2021 r.  wystąpił do 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z wnioskiem  o wpisanie kąpieliska do wykazu kąpielisk 
w 2022 r., znajdujących się na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.  
Zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne, rada gminy określa 
w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, corocznie do dnia 20 maja sezon 
kąpielowy oraz wykaz kąpielisk na terenie gminy lub na polskich obszarach morskich przyległych 
do danej gminy. Stosownie do treści art. 37 ust. 10 ww. ustawy projekt uchwały został podany 
do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Dodatkowo określono formę, miejsce i termin 
składania uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały. Nie wpłynęły żadne uwagi.  
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez organy, o których mowa 
w art. 37 ust. 12 ustawy Prawo wodne.   Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej 
uchwały jest zasadne. 
 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wykazu kąpielisk na terenie 

miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego  

w 2022 roku. 

 

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały 

w sprawie   wykazu kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego  

w 2022 roku. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
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Ad 16. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb Nr 4. 

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

 

Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4 

w obrębie fragmentów terenów położonych przy ul. Targowej i Reymonta oznaczonych 

symbolem 4.4.17.U oraz przy ul. Krakowskiej i Południowej oznaczonych symbolem 4.4.35.U. 
Zgodnie z otrzymanym wnioskiem, właściciel działki o nr ewid. 312/5 położonej przy 

ul. Targowej i Reymonta w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka zwrócił się o zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym zmiany 

przebiegu linii zabudowy przy ul. Targowej, w terenie o symbolu 4.4.17.U. Zmiana ta pozwoli 
na właściwe usytuowanie planowanego budynku usługowego. 
Drugi wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu we fragmencie położonym przy ul. 
Krakowskiej i Południowej dotyczy wyłącznie zmiany treści planu miejscowego w zakresie 

zwiększenia wskaźnika intensywności zabudowy na działce budowlanej w terenie o symbolu 

4.4.35.U. 
Zmiana planu miejscowego fragmentu położonego przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego 

dotyczy wyłącznie korekty treści planu dotyczącej liczby miejsc postojowych do parkowania 

pojazdów, określonych w § 6 ust. 61 pkt 2 lit. d tiret trzecie dla terenu o symbolu 4.1.60.U. 
Ustalenia zmiany 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 Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obręb Nr 4. 

 

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb Nr 4. 

   

Uwag do treści uchwały nie było. 

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

za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 17. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

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

 

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 
obręb ewidencyjny Nr 5, został sporządzony w wykonaniu uchwały Nr XXXI/265/21 Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment 
obrębu ewidencyjnego Nr 5, położony w rejonie ul. Opoczyńskiej. 
Celem sporządzenia nowego planu miejscowego jest zmiana warunków zagospodarowania z 
zachowanie dotychczasowej kategorii przeznaczenia terenu. W szczególności warunki dotyczą 
możliwości budowy budynku o wysokości do 45 m o konstrukcji wieżowej wymaganej 
technologią produkcji światłowodów. 
Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art. 17 ustawy z dnia  27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  i uzyskał opinie i uzgodnienia 
właściwych organów i instytucji określonych przepisami prawa. W okresie wyłożenia do 
publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą wpływu na środowisko 
oraz w okresie 14 dni po tym okresie uwagi nie wpłynęły. 
 
Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment 

obrębu ewidencyjnego Nr 5, położony w rejonie ul. Opoczyńskiej. 

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

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

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 18. Przyjęcie Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata  
2022-2024. 
 
Temat referowała Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej. 
Powiedziała m.in. 
Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letniego gminnego 
programu wspierania rodziny.  
W związku z wygaśnięciem przyjętego Uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka  nr VI/49/2019 
z dnia 11.04.2019r. Programu Wspierania Rodziny dla miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2021, 
celem wypełnienia obowiązku ustawowego wynikającego z art 176 pkt 1 ww ustawy zasadne jest 
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla miasta Rawa Mazowiecka 
na lata  2022 – 2024. 
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Opinię Komisji Oświaty  przedstawiła Celina Szczur- przewodnicząca komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  przyjęcia 
Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2024. 
 
Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu 
uchwały  w sprawie przyjęcia  Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2022-2024. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 

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

za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła 25 minut przerwy.  

Ad 19. Przekazanie petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

Temat referowała Celina Szczur Z-ca Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Powiedziała m.in. 

 

W dniu 19 stycznia 2022roku wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka petycja mieszkańców 
Osiedla Solidarności w Rawie Mazowieckiej   w sprawie niekorzystnej emisji dymu 
wydobywającego się z komina piekarni przy ulicy Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej.  
Do petycji załączono również pismo mieszkańców informujące, iż w piecu węglowym tej 
piekarni oprócz węgla spalane są odpady foliowe, opakowania plastikowe i inne rakotwórcze 
odpady. W konkluzji petycji jej autorzy wnieśli o podjęcie działań  zmierzających do  
wyeliminowania tego niekorzystnego zjawiska zanieczyszczania środowiska emisją tych dymów. 
Komisja po zapoznaniu się z istota petycji , uznała się za organ niewłaściwy do jej 
rozpatrzenia. Mając na względzie powyższe Komisja uznając  się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia przedmiotowej petycji- przekazała tą petycję w części dotyczącej podniesionej 
w niej sprawy spalania w piecu węglowym piekarni odpadów - Burmistrzowi Miasta Rawa 
Mazowiecka, podmiotowi, właściwemu do jej rozpatrzenia. 
 
Dyskusji nie było. 

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały  

w sprawie  przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

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

za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
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Ad 20. Przekazanie petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

Temat referowała Celina Szczur Z-ca Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Powiedziała m.in. 

 

W dniu 1 marca 2022 wpłynęła do Rady Miasta Rawa Mazowiecka ,w drodze elektronicznej, 

petycja Cechu  Zdunów Polskich w sprawie naprawy programów powietrza przyjętych 

przywołanymi w petycji uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

 

Komisja po zapoznaniu się z istotą petycji i stanowiskiem jej komisji skarg, wniosków i 

petycji uznała się za organ niewłaściwy do jej rozpatrzenia. 

 

Przedmiotem petycji jest naprawa programów ochrony powietrza przyjętych odpowiednio 

uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego: uchwałą Nr XX/304/20 z dnia 15 września 

2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy 

aglomeracji łódzkaiej i uchwałą Nr XX/303/20 z dnia 15 września 2020 roku w sprawie 

programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy  łódzkiej. 

Mając na względzie fakt, iż organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej petycji jest 

Sejmik Województwa Łódzkiego – Komisja wnioskuje o  przekazanie przedmiotowej petycji 

temu organowi do rozpatrzenia. 

 

Dyskusji nie było. 

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały  

w sprawie  przekazania petycji organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

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

za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 21. Rozpatrzenie  skargi na Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Temat referowała Celina Szczur Z-ca Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Powiedziała m.in. 

 

W dniu 14 marca 2022 roku wpłynęła do Przewodniczącej Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

skarga mieszkańców kamienicy przy ul. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej na Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka dotycząca podjęcia  przez ten organ wykonawczy Miasta Rawa 

Mazowiecka decyzji o zamurowaniu wejścia głównego do powyższej kamienicy. 

Zdaniem skarżących ta decyzja utrudnia im codzienną egzystencję poprzez ograniczenie 

dostępu do placu głównego miasta oraz ewentualnie drogę ewakuacyjną w razie pożaru.  

W konkluzji petycji skarżący wnoszą o podjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka 

interwencji w tej sprawie. Wobec powyższego bezsporny jest fakt, iż adresatem petycji jest 

organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka. 

Komisja po zapoznaniu się z istotą skargi  uznała przedmiotową skargę za bezzasadną. 
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Kamienica (budynek) nr 7 przy ul. Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej  jest własnością Miasta 

Rawa Mazowiecka. Jest ona zamieszkiwana przez najemców na podstawie umów najmu lokalu 

mieszkalnego i umów najmu lokalu socjalnego. Zgodnie z przepisem art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z 

dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  do zadań wójta należy gospodarowanie 

mieniem komunalnym. W ramach tego zdania, przypisanego ustawą organowi wykonawczemu 

gminy- organ ten posiada uprawnienia do przeprowadzania remontów i modernizacji mienia 

komunalnego, w tym budynków stanowiących własność Miasta. 

Tym samym Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przystępując do modernizacji przedmiotowej 

kamienicy i ustalenia jej zakresu działa w ramach przyznanych mu ustawowych kompetencji. 

Modernizacja budynku  w której zamieszkują skarżący pozostaje w sferze prac 

koncepcyjnych, a tym samym nie zapadły ostateczne decyzje w tym zakresie i nie wiadomo 

jak będzie wyglądał ostateczny projekt tej modernizacji. 

 

Mając na względzie fakt, iż kwestie gospodarowania mieniem należą do kompetencji 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, a wejście główne do kamienicy na dzień dzisiejszy nie 

zostało zamurowane- przedmiotową skargę należy uznać za bezzasadną. 

 

Następnie  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu 
uchwały  w sprawie rozpatrzenia  skargi na Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

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

za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 2. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Obrady opuścił radny Daniel Łaski.  

W obradach bierze udział 14 radnych. 

 

Ad 22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na  poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka 

osiągniętych w 2021 r.  

 

Temat referowała Marzena Janeczek  Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. 

Powiedziała m.in. 

 

 Działając na podstawie w art. 30 ust. 3,ustawy z dnia 26 tycznia 1982 roku Karta Nauczyciela  
organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę  
poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 
odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. 
Analiza została przeprowadzona zgodnie z zasadami  wynikającymi z Karty Nauczyciela oraz z 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z  
Wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i wynika z niej, ze nauczyciele 
zatrudnieni w przedszkolach miejskich oraz szkołach podstawowych, dla których organem 
prowadzącym Miasto Rawa Mazowiecka na wszystkich stopniach awansu zawodowego osiągnęli 
Średnie wynagrodzenia o których mowa w  art.30 ust. 3 Kart Nauczyciela. 
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Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.  
 

Ad 23. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby 

związane z realizacją zadań.  

 

      Temat referowała Agnieszka Zimecka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

       Powiedziała m.in. 

Na podstawie dyspozycji zawartej w art. 179 ust. 1  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r                                     
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie do dnia 31 marca każdego roku              
Burmistrz składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań. 
 
       Do zadań własnych gminy z zakresu wspierania rodziny należy:  
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;  
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;  
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 
dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych przez:  
a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 
dostępu  do specjalistycznego poradnictwa,  
b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,  
c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;  
4) finansowanie: podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, finansowanie kosztów 
związanych  z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające;  
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;  
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 
przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, 
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 
przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na 
terenie gminy. 
Na lata 2019-2021 Miasto Rawa Mazowiecka posiada przyjęty Uchwałą Rady Miasta Rawa  
Mazowiecka nr VI/49/19 z dnia 11.04.2019r. 3-letni Program Wspierania Rodziny dla miasta 
Rawa Mazowiecka.              
Głównym celem Programu, realizowanym poprzez cele szczegółowe i zadania jest wspieranie 
rodzin z terenu miasta Rawa Mazowiecka, przeżywających trudności w wypełnianiu  
funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 
W ramach celu - wspomaganie funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-          
wychowawcze wyodrębniono następujące zadania: 
- monitorowanie lokalnej sytuacji rodzin z dziećmi, w szczególności rodzin borykających się z 
trudnościami opiekuńczo wychowawczymi (wskaźniki: liczba rodzin z dziećmi do 18 roku                     
życia korzystających z pomocy społecznej,  liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia w         
których stwierdzono trudności opiekuńczo- wychowawcze) 
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- prowadzenie pracy z rodziną w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego (wskaźnik:  
liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia objętych poradnictwem 
specjalistycznym) 
 - zapewnienie rodzinie wsparcia poprzez asystenta rodziny (wskaźnik: liczba rodzin objętych                            
wsparciem asystenta rodziny). 
 W związku z powstałą w 2020r sytuacją zagrożenia Covid-19 monitorowanie sytuacji rodzin                              
 z dziećmi, a w szczególności z rodzin w których występowały trudności opiekuńczo -             
 wychowawcze było prowadzone przez pracowników socjalnych w ich rejonach pracy socjalnej                
 oraz asystenta rodziny z ograniczeniami wynikającymi z konieczności minimalizacji  
 bezpośrednich kontaktów. Sytuacje rodzin monitorowano na podstawie rozeznania środowiska,    
 wymianę informacji i współpracę w tym zakresie min. z pedagogami szkolnymi, pracownikami  
 ochrony zdrowia, policją, kuratorami sądowymi, zespołem interdyscyplinarnym oraz poprzez  
 kontakt z rodzinami telefoniczny lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych.  
 W przypadkach koniecznych, podejmowano działania bezpośrednie. 
 Podsumowując realizację Programu za rok 2021 ustalono następujące wskaźniki: 
 - liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia korzystających z pomocy społecznej – 68,  
 - liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia w których stwierdzono trudności opiekuńczo-                 
wychowawcze – 46, 
- liczba rodzin z dziećmi do 18 roku życia objętych poradnictwem specjalistycznym – 24,  
- liczba rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny – 15, 
- liczba zatrudnionych asystentów rodziny - 1 
- liczba innych specjalistów świadczących poradnictwo rodzinne - 1 
- liczba wspieranych podmiotów wsparcia dziennego - 1 
   
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.  
 
Ad 24.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za IV kwartał 2021roku. 

 

Temat referowała Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska.  
Powiedziała m.in. 
 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  
podjęła 22 uchwały. Zrealizowanych zostało33  uchwały, a w trakcie realizacji pozostaje 81 uchwały.  
Szczegółowy wykaz uchwał został  radnym przedstawiony w materiałach na sesję. 
 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 
 
Ad 25. Stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie wojny w Ukrainie. 

 
Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła uzasadnienie w sprawie propozycji  

przyjęcia stanowiska w sprawie wojny w Ukrainie. 

 

 Celem przedłożonego projektu uchwały jest zapewnienie możliwości świadczenia przez 
Miasto Rawa Mazowiecka - z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków - pomocy 
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z 
terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 
państwa. 
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Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) 
jednostka samorządu terytorialnego, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, 
może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1. tej ustawy. 
Zakres pomocy określa w uchwale organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, zaś 
formy i tryb udzielania pomocy określa właściwy organ wykonawczy danej jednostki. 
Określony w przedłożonym projekcie uchwały zakres pomocy dotyczy miedzy innymi: 
zorganizowania, prowadzenia i udzielania doraźnej pomocy, tymczasowego zakwaterowania, 
zapewnienia wyżywienia, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej, środków 
medycznych oraz innych produktów i artykułów niezbędnych do udzielania pomocy. 
Pomoc, o której mowa w projekcie uchwały, dotyczy w szczególności udzielania pomocy w zakresie 

nieprzewidzianym innymi regulacjami prawnymi oraz na rzecz osób, które nie kwalifikują się do 

udzielenia tej pomocy ze względów formalnych. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały  w 

sprawie wojny w Ukrainie. 

Uwag do treści uchwały nie było. 

Uchwała została przyjęta przez aklamację. Głosowało 14 radnych. 

 

Ad 26. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

       Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.  

       Sprawozdanie zawierało okres od 24.01.2022-24.03.2022.  

       Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to: 

                     - przydział mieszkań socjalnych; 

                    - trudne warunki lokalowe; 

                    - utrudnienia przy rewitalizacji. 

      Udział w spotkaniach: 

        -  Rada budowy - hala Tatar, 

        - Warsztaty - strategia rozwoju miasta – przedsiębiorcy, 

- Spotkanie z Rafałem Ambrozikiem – Senatorem RP, 

- Warsztaty - strategia rozwoju miasta - Młodzieżowa Rada Miasta, 

- Złożenie kwiatów na cmentarzu z okazji Powstania Styczniowego, 

- Spotkanie ws. budowy gazociągu w ul. Aleksandrówka, 

- Spotkanie z Emilią Tulin – Prezes ZGO Aquarium, 

- Spotkanie z Anną Dyśko – Komendant Powiatowej Policji, 

- Spotkanie z dyrektorami szkół, 

- Rada budowy – rewitalizacja, 

- Spotkanie w sprawie opracowywania Studium - Magda Bernacik Naczelnik Wydziału                                           

Gospodarki Terenami,  

- Spotkanie w sprawie podsumowania Wigilii Miejskiej, 
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- Posiedzenie Rady Nadzorczej  ZGO Aquarium, 

- Spotkanie z Sebastianem Gromkiem Prezesem Spółki RAWiK, 

- Rada budowy – rewitalizacja, 

- Spotkanie ws. koordynacji prac na drogach, 

- Spotkanie Hala Sportowa -spotkanie na budowie, 

- Telekonferencja ws. zieleni w strefie rewitalizacji, 

- Spotkanie ws rewitalizacji os. Niepodległości, 

- Spotkanie ws fotowoltaiczne na ZGO AQUARIUM, 

- Spotkanie z inwestorami na ul. Targowej, 

- Spotkanie z senatorem Rafał Ambrozik, 

- Rada budowy - rewitalizacja (zieleń), 

- Spotkanie ws. koordynacji prac na drogach, 

- Wydział Gospodarki Terenami - spotkanie z Projektantem Andrzejem Bargiełą, 

- Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Białej Rawskiej Jackiem  Adamczykiem,  

- Posiedzenie Rady Nadzorczej  RTBS, 

- Rada budowy - hala Tatar, 

- Rada budowy – rewitalizacja, 

- Spotkanie zespołu ws. strategii miasta Rawa Mazowiecka, 

- Spotkanie w sprawie uchodźców, 

- Spotkanie ws. kanalizacji deszczowej w ul. Targowej, 

- Otwarcie wystawy 'Świat zmysłów" w Muzeum Ziemi Rawskiej, 

- Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, 

- Spotkanie u Starosty Rawskiego ws. uchodźców, 

- Spotkanie z Panią Haliną Radacz – Pastor Parafii Rzymsko-Katolickiej, 

- Spotkanie z mieszkańcami Piłsudskiego 7, 

- Zespół zadaniowy do spraw rewitalizacji, 

- Konserwator przyrody – Skowrońska, 

- Spotkanie ws. projektowania Skorupki 1, 

- Rada budowy - hala Tatar, 

- Spotkanie z przedstawicielami BGK, 
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- Koncert z okazji Dnia Kobiet, 

- Spotkanie ws. uchodźców, 

- Spotkanie wspólnoty Piłsudskiego. 

 Burmistrz Piotr Irla udzielił dodatkowych wyjaśnień. 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 

Ad 27. Interpelacje, zapytania. 

Przewodnicząca  Rady Grażyna Dębska przedstawiła treść wniosku mieszkańca, który wpłynął 

do Rady Miasta.   
 

Interpelacji nie złożono. 

 

Ad 28.  Zakończenie obrad.    
     
W  tym punkcie Przewodnicząca  Rady Miasta  ogłosiła zakończenie obrady XXXVII  Sesji   
 Rady Miasta. 

 Sesja trwała od godz. 10:00 do godz. 13:20.  

 Sporządziła: Alicja Lasota. 

  

                                                                                                       Przewodnicząca  
                                                                                           Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
                                                                                                      Grażyna Dębska 
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