
Protokół 

z obrad XL Sesji VIII kadencji Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka w dniu 23 czerwca 2022 r. 

 

 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali widowiskowej  Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło  

15 radnych. 

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

Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy 

jednostek organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. 

 

Obrady XL Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska. 

Powitała zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję. 

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

Następnie Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska przedstawiła proponowany porządek 

obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Miasta. 

4. Debata nad raportem o stanie  Miasta Rawa Mazowiecka. 

5. Udzielenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania. 

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego  Miasta Rawa Mazowiecka wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2021 

rok. 

7. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok. 

9. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2022-2025 i prognozy długu. 

10. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia 

Policji. 

11. Zmiana uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 

Rawskiego. 

12. Wyrażenie zgody na wniesienie części zasobu mieszkaniowego gminy 

Miasto Rawa Mazowiecka jako aportu do kapitału zakładowego Rawskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy. 

14. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka. 

15. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 



zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

16. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz 

gminy za usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych. 

17. Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. 

18. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. 

19. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka  w 

roku szkolnym 2022/2023. 

20. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu strategii 

rozwoju miasta. 

21. Rozpatrzenie wniosku. 

22. Raport z wdrażania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju elektromobilności 

dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. 

23. Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za rok 2021. 

24. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Rawa 

Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

25. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za 2021 rok. 

26. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

27. Interpelacje, zapytania. 

28. Zakończenie obrad. 

 

Następnie zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 

Burmistrz Piotr Irla zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku: 

- autopoprawki do proponowanej zmiany budżetu, 

- autopoprawki do proponowanej uchwały „Zmiana uchwały w sprawie udzielenie pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego”. 

 

Innych propozycji do porządku obrad nie było. 

 

Przewodnicząca Rady Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wnioski Burmistrza. 

 

Wniosek w sprawie autopoprawki do proponowanej  zmiany budżetu został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowało 15 radnych, za- 15, przeciw -.0, wstrzymujących- 0. 



Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Wniosek w sprawie autopoprawki do proponowanej uchwały „Zmiana uchwały w sprawie 

udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego” został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowało 15 radnych, za- 15, przeciw -0, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad 4. Debata nad raportem o stanie  Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Burmistrz Miasta Piotr Irla przedstawił raport o stanie miasta. 

Powiedział m.in. 

 

Rok 2021 naznaczony był wieloma trudnościami dla każdej dziedziny naszej 

gospodarki. Obostrzenia, nakazy i ograniczenia dotknęły nas wszystkich. Z trudnościami 

przyszło zmierzyć się również samorządom. 

Był to czas, w którym cały świat nieprzerwanie zmagał się z pandemią koronawirusa. 

Pomimo ograniczeń i czasami nieprzewidzianych sytuacji robiliśmy wszystko, aby zrealizować 

zaplanowane zadania, podejmowaliśmy kluczowe decyzje, a także co bardzo istotne dużo 

inwestowaliśmy aby nasze miasto stawało się bardziej nowoczesne, dostępne i przyjazne dla 

wszystkich. 

Zależy nam bardzo na tym, aby dokonywane inwestycje jak najbardziej odpowiadały 

rosnącym potrzebom związanym z funkcjonowaniem miasta, aby nowe rozwiązania jak 

najlepiej służyły naszym mieszkańcom. Nie baliśmy się wyzwań i stawialiśmy na rozwój mimo 

niepewnych czasów. Poprzedni rok przyniósł nam wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz 

lokalnej społeczności. Jestem zadowolony z tego co udało nam się zrealizować pomimo 

piętrzących się trudności, pomimo niepewności i nieprzewidywalności tego z czym 

musieliśmy się zmierzyć i tego co przyniesie nam najbliższy czas. Choć wydawać by się mogło, 

że zagrożenie wynikające z pandemii koronawirusa jest już zażegnane, to na początku 

bieżącego roku pojawiło się kolejne i to bardziej nieprzewidywalne – rosyjska agresja na 

niepodległą Ukrainę. Sytuacja ta budzi niepokój w nas wszystkich. Nie wiemy jak to wszystko 

się potoczy, jakie przyniesie ze sobą skutki, czy tylko społeczno-gospodarcze, czy zdołamy 

wytrwać w pomocy milionom Ukraińców, którzy znaleźli schronienie na terytorium naszego 

kraju przed okrutną wojną. Jednak mam nadzieję, że z tym kryzysem również sobie 

poradzimy. W takich sytuacjach najważniejsza jest solidarność i wspólne działania. To one 

dadzą nam siłę i determinację, aby zmierzyć się z trudnościami dla dobra nas wszystkich, dla 

dobra przyszłych pokoleń naszych mieszkańców i naszej ojczyzny. 

Szanowni Państwo, za ten miniony 2021 rok dziękuję Wam wszystkim serdecznie. 

Dziękuję Radnym Rady Miasta oraz mieszkańcom Rawy Mazowieckiej. Dziękuję również 

wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za pełne zaangażowanie w wypełnianie codziennych 

obowiązków. Raport, który dla Państwa przygotowałem pokazuje jak wiele udało nam się 

osiągnąć, jakie efekty potrafi przynieść nasza merytoryczna współpraca. 



Dzięki temu Rawa Mazowiecka nadal się rozwija, staje się miejscem piękniejszym i 

przyjaznym dla wszystkich. Ufam, że obecny rok będzie równie owocny jak poprzedni. 

 

W dyskusji głos zabierali: 

Radny Sławomir Stefaniak zwrócił uwagę, iż raport jest bardzo dobrze przygotowany, 

przejrzysty, zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące działalności w 2021 roku. 

 

Radny Tomasz Sobiecki zwrócił się z pytaniem o zadłużeniu Miasta, jakie są kroki czynione 

aby to zadłużenie zmniejszyć. 

 

Radny Sławomir Stefaniak – Przewodniczący Komisji Budżetu odnosząc się do wypowiedzi 

Przedmówcy wyjaśniał, ze wszystkie wskaźniki w wykonaniu budżetu są prawidłowe oraz 

bieżąca realizacja budżetu przebiega prawidłowo. 

 

Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z pytaniem  w sprawie  działalności Miejskich Spółek: 

- jakie środki zewnętrzne pozyskały Spółki Miejskie m.in. ZGO, RAWiK, 

- jakie środki zostały wydane na dokumentację -  połączenie zalewu. 

 

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi. 

 

 

Ad. 5. Udzielenie Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie  udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania w 

głosowaniu jawnym  została przyjęta jednogłośnie. 

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu protokołu. 

  

Ad 6. Zatwierdzenie sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2021. 

 

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in.  

  

Dochody planowano 111 919 989,11 zł, wykonano 105 415 957,76 zł, co stanowi 94,19 % 

realizacji planu. 

Dochody bieżące wykonano na kwotę 102 813 936,78 zł tj. na poziomie 99,57 % planu 

rocznego. 



Dochody majątkowe wykonano na kwotę 2 602 020,98 zł co stanowi 30,06 % planu 

rocznego. 

W dochodach bieżących w analizowanym okresie roku główne źródła to: 

• dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa – 14 771 397 zł, tj. 14 % dochodów 

bieżących 

• dochody z dotacji celowych i inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących – 

26 485 529,95 zł, tj.26 % dochodów bieżących 

• dochody z podatków i opłat lokalnych – 16 623 417,87 zł, tj.16 %  

• dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT – 29 739 706,92 zł, co stanowi 29 % 

dochodów bieżących 

Uzyskane dochody majątkowe to głównie dochody z tytułu dotacji z różnych zewnętrznych 

źródeł na dofinansowanie inwestycji miejskich: z Funduszu Dróg Samorządowych – kwota 

1 368 860,00 zł, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 238 064,48 zł, z 

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

Urząd, z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 154 377 zł, z budżetu państwa kwota 523 500 zł na 

wyposażenie „Laboratoria przyszłości”, kwota 7 999,99 zł na refundację wydatków 

przygotowania wniosku dotyczącego dokumentacji budowy Centrum Opiekuńczo  

mieszkalnego. Planowane środki z dofinansowania z RPO Województwa Łódzkiego na 

realizację Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka oraz termomodernizację hali Tatar zasilą 

budżet w roku następnym. 

 

Wydatki planowano 130 063 395,11 zł, wykonano 112 660 093,18 zł, co stanowi 86,62 % 

realizacji planu. 

Wydatki bieżące planowano 95 389 895,11 zł, wykonanie 90 631 656,89 zł, co stanowi 

95,01 % realizacji planu. 

W wykonanych wydatkach bieżących największe pozycje stanowią: 

1/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie łącznej 40 319 674,93 zł, 

co stanowi 45 % wydatków bieżących 

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 17 555 259,13 zł tj. 20 % 

wydatków ogółem 

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę    24 778 091,30 zł, tj. 31 % wydatków 

ogółem 

4/ wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 7 324 909,31 zł, co 

stanowi 8 % wydatków ogółem 

5/ wydatki na obsługę długu na kwotę 623 474,13 zł. 

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 22 028 436,29 zł. 

W 2021 roku wydział inwestycyjny realizował 37 tytułów inwestycyjnych. 



Poniesione wydatki dotyczą głównie inwestycji: w infrastrukturę drogową naszego Miasta na 

wartość 800 tys., budownictwo mieszkaniowe i zakup nieruchomości na kwotę 734 tys. zł, 

administracja publiczna na kwotę ponad 648 tysięcy, ochrona zdrowia mieszkańców to 173 

tysięcy złotych, oświata i wychowanie pół miliona złotych, gospodarka komunalna 505 tys. zł, 

rewitalizacja zabytkowych obiektów, placów i ulic w centrum Miasta na kwotę łączną blisko 

17 milionów złotych, kultura fizyczna 1,6 miliona złotych.  

Budżet miasta  na koniec 2021 roku zamknął się deficytem  w wysokości  7 244 135,42 zł , 

przy planowanym deficycie w kwocie 18 143 406 zł. 

W 2021 roku na realizację inwestycji miejskich pozyskano przychody z emisji obligacji 

komunalnych i pożyczek w kwocie 14,1 milionów złotych. 

Spłacono wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki na kwotę łączą 3,5 miliona zł.  

Na koniec 2021 roku kwota długu wynosiła 52 913 297,48 zł.  

Wartość mienia komunalnego Miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2021 wynosiła ponad 264 

miliony złotych i wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 10 milionów złotych. 

Państwo Radni otrzymali w miesiącu marcu br. materiały szczegółowe tj. wszystkie 

sprawozdania wraz z częścią opisową, informacje dotyczącą realizacji zadań w WPF, 

informację o stanie mienia komunalnego, informacje dotyczące instytucji kultury. 

Materiały te były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji Rady Miasta, udzielano 

wyjaśnień i odpowiadano na zadawane pytania. 

 

W dyskusji głos zabierali: 

Radny Sławomir Stefaniak zabierając głos stwierdził - prawidłowa realizacja budżetu Miasta  

w 2021 roku, 

- planowane dochody to kwota 111919 989 zł wykonanie 105 415 957 zł to stanowi  94 % 

planu,   

- planowane wydatki ogółem 130 063 395 zł wykonanie 112660 093 zł to stanowi 86,6 %, 

- rok 2021 zamknął się deficytem  w wysokości 7 244 135 zł – ta kwota to bezpieczna bariera 

dla prawidłowego rozwoju inwestycji w kolejnych latach, dla zdolności kredytowych w 

kolejnych latach. 

Należy podkreślić, że miasto się rozwija o czym świadczy I miejsce w rankingu miast 

województwa Łódzkiego po względem wykonanych inwestycji. 

Budżet w 2021 roku był realizowany prawidłowo. Pozytywna Opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej jest tego potwierdzeniem. 

Radny Leszek Jarosiński – zabierając głos apelował aby w przyszłym roku zmniejszyć 

zadłużenie miasta oraz czynić większe starania w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.  

 

Radny Tomasz Goraj zabierając głos stwierdził, że Burmistrz prowadzi prawidłową politykę 

finansową Miasta oraz prawidłową politykę wśród rady miasta o czym świadczy jednogłośnie 

wotum zaufania.  

  



Burmistrz Miasta Piotr Irla udzielał odpowiedzi. 

Okres pandemii w 2021 roku spowodował, że z ostrożnością podeszliśmy do realizacji  

budżetu. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść uchwały Nr III/87/2022  

Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2022 roku  

w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka 

za 2021 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z  wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w       

sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze  

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2021 r. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Miasta Rawa Mazowiecka 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2021 

w głosowaniu jawnym  została przyjęta jednogłośnie.  

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu protokołu. 

 

Ad 7. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Głos zabrała Jolanta Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 

Zgodnie z art. 271 ustawy o finansach publicznych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami  

finansowymi i sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za miniony rok budżetowy oraz 

stosownymi opiniami, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta.  

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka badała wykonanie budżetu i wydała 

stosowny wniosek. 

Następnie Pan Daniel Łaski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji 

Rewizyjnej z wykonania budżetu Miasta. 

 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rawa Mazowiecka przygotowanie do procedury 

absolutoryjnej przeprowadziła podczas trzech posiedzeń.  

Pierwsze z nich odbyło się 10 maja 2022 roku. 

Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego 

zastępca.  

Celem spotkania było wydanie opinii z wykonania budżetu miasta Rawa Mazowiecka za 2021 

rok. 

Podczas posiedzenia komisja zapoznała się i poddała ocenie następujące informacje: 

 - sprawozdanie Burmistrza z wykonania dochodów Miasta Rawa Mazowiecka,   



Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 

oznaczony NR 3/2022 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka.  

 

Drugie posiedzenie odbyło się 12 maja 2022 roku . 

Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego 

zastępca. 

Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z:  

- sprawozdanie Burmistrza z wykonania wydatków Miasta Rawa Mazowiecka, 

 - pozostałych informacji w sprawie wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 

31.12.2021 r. 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 

oznaczony NR 4/2022 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka.  

 

Trzecie posiedzenie odbyło się 24 maja 2022 roku. 

Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący i jego  

zastępca. 

Podczas tego posiedzenia Komisja zapoznała się z treścią uchwały Nr III/87/2022 Składu  

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie  

opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2021 rok. 

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Miasta 

Rawa Mazowiecka z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

  

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Daniel Łaski przedstawił Komisji wniosek o 

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka i przeprowadził głosowanie. 

 

Komisja stwierdziła, że w wyniku badania dochodów i wydatków budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka, sprawozdań finansowych oraz pozostałych informacji określonych w art. 267 

ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, stawia wniosek o udzielenie absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2020 r. 

W jawnym głosowaniu za udzieleniem absolutorium głosowało 6 członków, za- 5, przeciw - 

0, wstrzymujących – 1. 

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawy Mazowieckiej sporządzono protokół 

oznaczony NR 5/2022 dla zainteresowanych dostępny w Biurze Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka.  

 

 Jednocześnie Komisja skierowała do Regionalnej Izby Obrachunkowej  wniosek o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za rok 2021. 

  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  przedstawiła treść uchwały  Nr III/120/2022 



Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2022 r. w 

sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka w 

sprawie absolutorium za 2021 rok.  

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie absolutorium za 2021 rok.  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka za 2021 rok. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2021 rok w głosowaniu  

jawnym została przyjęta jednogłośnie.   

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu protokołu. 

 

Burmistrz Miasta Piotr Irla  podziękował radnym za udzielone absolutorium, dodał, że  

będzie starał się aby budżet na 2022 rok był wykonany zgodnie z założeniami uchwały  

budżetowej i planu inwestycyjnego.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła 20 minut przerwy. 

Ad 8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok. 

 

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 

 Przedłożony  projekt zmiany budżetu Miasta na 2021 rok obejmuje: 

I. Zmiany w planie dochodów. 

Dział 720 – Informatyka 

- wprowadza się zmiany w planie dochodów pomiędzy paragrafami w ramach 

dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zakup sprzętu informatycznego w ramach 

pozyskanych środków z programu „Cyfrowa gmina”. Część dofinansowania przeznaczona jest 

na wydatki bieżące na przeprowadzenie niezbędnych szkoleń. 

Dział 758 – Różne rozliczenia. 

- zwiększa się o kwotę 381 391 zł w § 2750 wysokość środków z budżetu państwa, które są 

przeznaczone na uzupełnienie dochodów bieżących gmin. Środki pochodzą z rezerwy celowej 

z budżetu państwa. 

- dokonuje się zmiany w planowanych dochodach w § 2920 z tytułu subwencji oświatowej 

z budżetu państwa. Zmiana planu dochodów uwzględnia zmniejszenie o 108 371 zł kwoty 

ogólnej subwencji, w związku z przyjęciem ustawy budżetowej na 2022 rok i zwiększenie 



subwencji oświatowej o kwotę 463 203 zł, która jest przeznaczona na podwyżki 

wynagrodzeń nauczycieli od 1.05.2022 r. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

- wprowadza się podział środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 

966 500 zł na realizację projektu unijnego w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej 

Nr 4 pod nazwą „Dostępna szkoła”. Projekt ma za zadanie eliminację barier w zakresie 

szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół i obejmować będzie wydatki bieżące 

jak również wydatki majątkowe. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna. 

- w § 0740 wprowadza się do planu dochodów zwiększenie o 500 000 zł wysokość dywidendy 

ze spółki ZGO sp. z o. o., z tytułu rozliczenia zysku za 2021 r. 

 

II. Zmiany w planie wydatków. 

Dział 600 – Transport i łączność. 

- rozdział 60014 - zgodnie z wnioskiem Starosty Rawskiego zwiększa się o 75 000 zł 

planowaną kwotę dotacji dla Powiatu Rawskiego na realizację dwóch zadań: remont drogi 

powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – Dziurdzioły – dodatkowo zostanie wykonane 

doświetlenia ul. Konstytucji 3 Maja. 

Zwiększony został również zakres przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu  

ul. Kościuszki/Faworna o wykonany remontu samego skrzyżowania. 

- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne obejmuje zmiany: 

1. 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. 

Plan – 700.000,00 

Zwiększenie – 20.000,00 zł 

Plan po zmianach – 720.000,00 zł 

Zakres rzeczowy tej inwestycji ograniczony był zgodnie z zasadami dofinansowania do 

wyznaczenia i odpowiedniego oświetlenia przejść dla pieszych oraz do wyremontowania 

chodników i nawierzchni bitumicznych na całej długości ulicy. Po bliższej analizie stanu 

nawierzchni uznano, że dla prawidłowego jej odwodnienia niezbędne jest wybudowanie 

około 100 m odcinka kanalizacji deszczowej. Stąd potrzeba zwiększenia środków na 

realizację tego zadania. 

 

2. Modernizacja ulic Gąsiorowskiego, Braci Świderskich, A. Urbańskiego oraz Jeżowskiej 

Plan – 3.970.000,00 zł 

Zwiększenie – 60.000,00 zł 

Plan po zmianach - 4.030.000,00 zł 



W trakcie robót kanalizacyjnych na ulicy Gąsiorowskiego przeprowadzono analizę 

skuteczności odbioru wód deszczowych z posesji podłączonych do kanału w ulicy. 

Okazało się, że 4 przyłącza są niedrożne. Rozwiązaniem tej sytuacji jest budowa 4 studni 

kanalizacyjnych na tym odcinku ulicy. 

 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Łowickiej wraz ze skrzyżowaniem 

ulic Łowicka, Kolejowa, Jeżowska, Skierniewicka 

Plan – 0 

Zwiększenie – 50.000,00 zł 

Plan po zmianach – 50.000,00 zł 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na finasowanie inwestycji miejskich w ramach Programu 

Polski Ład Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało dotację na realizację remontu ulicy Łowickiej na 

odcinku od rzeki Rawki do skrzyżowania Łowicka – Kolejowa. W tym celu zachodzi potrzeba 

przygotowania dokumentacji tego remontu. Dodatkowo, zakres dokumentacji obejmie remont 

skrzyżowania Łowicka – Kolejowa – Skierniewicka – Jeżowska. 

 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu ulicy Słowackiego 

Plan – 0 

Zwiększenie – 100.000,00 zł 

Plan po zmianach – 100.000,00 zł. 

Planuje się wykonać projekt remontu ulicy na odcinku od ulicy Fawornej do ulicy Katowickiej. 

Nawierzchnia ulicy Słowackiego na tym odcinku jest mocno zdegradowana. Przygotowana 

dokumentacja techniczna remontu ułatwi starania o dofinansowanie zewnętrzne. 

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.- rozdział 70005 - zwiększenie o kwotę 100 000 zł 

planowanych wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi. 

 

Dział 720 – Informatyka 

- wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale 72095 w ramach środków z budżetu 

Unii Europejskiej na zakup sprzętu informatycznego z programu „Cyfrowa gmina”. 

Z pozyskanej dotacji należy również przeprowadzić stosowne szkolenia dla osób 

obsługujących ten program, w związku z tym wprowadza się zmniejszenie o kwotę 16 802 zł 

wydatków inwestycyjnych i zwiększa się wydatki bieżące. 

Dział 750 – Administracja publiczna. 

- rozdział 75023 – wydatki w kwocie 8 000 zł przeznaczone na zakup komputera 

i oprogramowania na potrzeby wykonywania zadań w Urzędzie Miasta. 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 

- rozdział 75404 – środki w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla 

Komendy powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 



Dział 758 – Różne rozliczenia. 

- zwiększa się o kwotę 228 391 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 

- rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 354 832 zł wysokość planowanych wydatków 

bieżących w szkołach podstawowych, na wynagrodzenia dla nauczycieli wynikające 

z podwyżki od dnia 1 maja br. 

 

- rozdział 80101 – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 400 000 zł planowanych wydatków 

majątkowych na realizacje projektu „Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 

2 i nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 

Wydatki bieżące w kwocie 400 000 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych, usługi 

remontowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia kadry pedagogicznej o obsługi, 

niezbędne na realizację tego projektu w br. 

 

- rozdział 80104 – zwiększenie o 150 000 zł wysokości planowanej dotacji z budżetu miasta 

dla właścicieli przedszkoli niepublicznych. 

 

- rozdział 80195 – zmniejsza się o kwotę 20 000 zł wysokość planowanych wydatków na 

dotacje dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty w dziedzinie oświaty. 

Dział 855 – Rodzina. 

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Wymiana nawierzchni poliuretanowej placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego 

Plan – 120.000,00 zł 

Zwiększenie – 30.000,00 zł 

Plan po zmianach – 150.000,00 zł 

Zaplanowana w budżecie kwota na wymianę nawierzchni szacowana była w 2021r.  

Obecnie po analizie cen robót okazało się, że dla zrealizowania tego zadania niezbędna jest 

kwota 150.000,00 zł, stąd wniosek o zmianę w budżecie. 

 

 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

- rozdział 90015 – zwiększa się o kwotę 100 000 zł wysokość środków na wydatki bieżące 

dotyczące zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i placów. 

 

- rozdział 90019 - środki w kwocie 50 000 zł przeznacza na realizację zadań własnych 

określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska. 

- rozdział 90095 – zmiany w planie wydatków inwestycyjnych obejmują zadania: 

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Staffa i Krasickiego 



Plan – 35.000,00 zł 

Zwiększenie – 45.000,00 zł 

Plan po zmianach – 80.000,00 zł 

Planując budżet na 2022 r. zakładano, że w tamtym rejonie ustawionych będzie 3 – 

4 latarnie. Jednak po przygotowaniu dokumentacji technicznej wynika, że dla 

kompleksowego oświetlenia tego fragmentu miasta potrzeba 9 latarń co oczywiście podraża 

koszty tej inwestycji. 

 

2. Rewitalizacja osiedla Niepodległości i Solidarności 

Plan – 300.000,00 zł 

Zmniejszenie – 180.000,00 zł 

Plan po zmianach – 120.000,00 zł 

Na realizację zadania Miasto złożyło w WFOŚiGW w Łodzi wniosek o dotację. Niestety 

wniosek ten nie uzyskał pozytywnej oceny, gdyż bardziej skupiła się na stanie dróg niż na 

zieleni. Ponieważ stan nawierzchni dróg osiedla Niepodległości jest zły postanowiono 

w pierwszej kolejności opracować dokumentację techniczną remontu dróg osiedla. Kwota 

pozostawiona na realizację dokumentacji technicznej uwzględnia też, już wydane środki na 

przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do WFOŚiGW w Łodzi. 

 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

- rozdział 92118 – zwiększenie dotacji podmiotowej w wysokości 50 000 zł dla Muzeum Ziemi 

Rawskiej, na realizację zadań statutowych w tej placówce. 

- rozdział 92120 – zwiększenie o kwotę 100 000 zł na wydatki budżetu przeznaczone na 

dotacje celowe na zadania związanych z ochroną zabytków na terenie miasta. 

- rozdział 92195 – zwiększa się o kwotę 20 000 zł wysokość planowanych wydatków na 

dotacje dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty w dziedzinie kultury. 

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - zadania inwestycyjne obejmują zmiany: 

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 

 

 

 

Plan – 8.000.000,00 zł 

Zwiększenie – 100.000,00 zł 



Plan po zmianach – 8.100.000,00 zł 

Jest to zmiana formalna porządkująca zapisy w budżecie rewitalizacji centrum miasta. 

Kwota 100.000 zł przesunięta zostanie z zadania, o którym mowa poniżej. 

1.2 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 

Plan – 1.610.000,00 zł 

Zmniejszenie – 260.000,00 zł 

Plan po zmianach – 1.350.000,00 zł 

Wszystkie prace w Obszarze C i D zostały wykonane w całości. Dzięki temu można zmniejszyć 

budżet tego zadania o 260.000 zł z czego 100.000 zł przesunięte zostaje do Obszaru A 

(pozycja powyżej w niniejszym wniosku). 

 

Dział 926 – Kultura fizyczna. 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 

1. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej  

przy ul. Tatar) 

Plan – 2.520.000,00 zł 

Zwiększenie – 320.000,00 zł 

Plan po zmianach – 2.840.000,00 zł. 

 

2. Remont zaplecza hali sportowej przy ul. Tatar 

Plan – 1.500.000,00 zł 

Zwiększenie – 1.280.000,00 zł 

Plan po zmianach – 2.780.000,00 zł 

Całe przedsięwzięcie przebudowy hali sportowej przy ulicy Tatar podzielono na dwa zadania. 

 

Pierwsze zadanie dotyczy termomodernizacji budynku i podlega dofinansowaniu ze środków 

RPO. Podczas realizacji wystąpiły nieprzewidziane projektem roboty, które wymagały zmian 

projektowych. Dokumentację techniczną podzielono na dwie części – pierwszą dotyczącą 

termomodernizacji dofinasowanej z RPO i drugą skupiającą się na remoncie zaplecza hali. 

Zmiana dotycząca termomodernizacji spowodowana jest koniecznością wykonania robót 

budowlanych, które okazały się niezbędne aby zadanie termomodernizacyjne doprowadzić 

do końca, pozyskać dotację i rozliczyć zadanie. 

 

Drugie zadanie dotyczy generalnego remontu zaplecza – nie mogło być uwzględniane we 

wniosku do RPO gdyż są to w całości koszty niekwalifikowalne i dopiero teraz zostały 



zaprojektowane i skosztorysowane. Znana wszystkim sytuacja na rynku budowlanym oraz 

ogólnie sytuacja inflacyjna w kraju sprawiła, że planowana na remont kwota okazała się 

dalece niewystarczająca. 

 

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

przychodów budżetu. Zwiększa się o kwotę 1 415 000 zł wysokość planowanych przychodów 

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

planu wydatków ( na pokrycie deficytu) w 2022 r. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 

miasta 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. 

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 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 

finansowanych środkami określonymi w ar.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

wprowadza się zadanie:  

1. „Poprawa dostępności obiektów rawskich szkół podstawowych Nr 2 i Nr 4 dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Zadanie będzie 

realizowane w latach 2022-2023 z środków z budżetu Unii Europejskiej. 

 Ustala się limit wydatków na to zadanie w 2022 roku w kwocie 966 500 zł, z tego wydatki 

bieżące w wysokości 400 000 zł i wydatki majątkowe w wysokości 566 500 zł. W roku 2023 

limit wydatków majątkowych w kwocie 383 500 zł. 

 



Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały  

w sprawie  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 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. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

 

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 

Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 roku o Policji, gminy mogą uczestniczyć 

w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji, poprzez przekazanie środków 

finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.  

Środki z wsparcia gmin mogą być przeznaczone na zakupy niezbędne do funkcjonowania 

jednostek organizacyjnych Policji.  

W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu - radiowozu dla Komendy Powiatowej 

Policji w Rawie Mazowieckiej, przedkładam  projekt uchwały w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, który przyczyni się 

do zapewnia właściwego poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego 

miasta.  

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie przekazania 

środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

 

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. Zmiana uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 

Temat referowała Jolanta  Witczak – Skarbnik Miasta. 

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.  

Zgodnie z wnioskiem Starosty Rawskiego w trakcie realizacji dwóch  zadań wystąpiła 

konieczność zwiększenia planowanego zakresu robót, co wiąże się ze wzrostem kosztów 

inwestycji.  

Wzrost zakresu zadań dotyczy remontu drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka – 

Dziurdzioły – dodatkowo wykonanie doświetlenia ul. Konstytucji 3 Maja.  

Stąd potrzeba zwiększenia dotacji z budżetu o 25 000 zł. 

Zwiększony został również zakres przebudowy przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 

Kościuszki/Faworna  o wykonanie remontu samego skrzyżowania – dodatkowa kwota dotacji 

na to zadanie to 50 000 zł. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały 

w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie    

zmiany uchwały w sprawie udzielenie 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. 12 Wyrażenie zgody na wniesienie części zasobu mieszkaniowego gminy Miasto Rawa 

Mazowiecka jako aportu do kapitału zakładowego Rawskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. 

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na wniesienie części zasobów mieszkaniowych 

gminy Miasta Rawa Mazowiecka jako aportu do kapitału zakładowego Rawskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. powstała w 2001 r. w celu 

realizacji polityki mieszkaniowej Miasta Rawa Mazowiecka.  



Obecnie w zasobie miasta Rawa Mazowiecka znajdują się głównie lokale mieszkalne o 

charakterze socjalnym. Przekazanie Spółce Rawskie TBS lokalu mieszkalnego nr 57 o 

powierzchni 45,1 m2 położonego w budynku przy ul. Słowackiego 29 w Rawie Mazowieckiej 

pozwoli na swobodne dysponowanie przedmiotowym lokalem na zasadach dysponowania 

pozostałym zasobem mieszkaniowym Rawskiego TBS.  

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli ma 

stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki.  

Stosownie do dyspozycji §6 pkt 3 uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasta 

Rawa Mazowiecka, zgoda rady jest wymagana w razie wniesienia nieruchomości lub prawa 

użytkowania wieczystego, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego.  

Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Rawskie TBS wkładem niepieniężnym 

(aportem) w postaci prawa własności lokalu nr 57 położonego przy ul. Słowackiego 29 

nastąpi poprzez utworzenie nowych 242 udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy 

udział.  

W związku z powyższym zasadne jest wniesienie części zasobów mieszkaniowych gminy 

Miasta Rawa Mazowiecka jako aportu do kapitału zakładowego Rawskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 

na wniesienie części zasobu mieszkaniowego gminy Miasto Rawa Mazowiecka jako aportu 

do kapitału zakładowego Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na wniesienie części zasobu mieszkaniowego gminy Miasto Rawa Mazowiecka jako aportu 

do kapitału zakładowego Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na wniesienie części zasobu mieszkaniowego gminy Miasto Rawa 

Mazowiecka jako aportu do kapitału zakładowego Rawskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. 

 

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 13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów 

dzierżawy. 

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony 

poszczególnych części nieruchomości, stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka, 

położonych w obrębie 4 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonych nr ewid. 444/6 o pow. 

0,0018 ha, nr ewid. 446/5 o pow. 0,0014 ha, nr ewid. 445/12 o pow. 0,0467 ha, nr ewid. 

445/5 o pow. 0,0064 ha, nr ewid. 445/10 o pow. 0,0004 ha oraz 444/4 o pow. 0,0162 ha, 

zabudowanych pawilonami handlowymi. Przedmiotowe nieruchomości są dzierżawione na 

podstawie umów zawartych z dzierżawcami na okres 20 lat z przeznaczeniem pod pawilony 

handlowe. Pismami z dnia 25 maja br., 27 maja br. i 30 maja br. dzierżawcy wystąpili o 

przedłużenie umów dzierżawy. Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami  zawarcie umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata lub na 

czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub 

sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych 

umów.  

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów 

dzierżawy.  

 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 

na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 

  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie     

wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy. 

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. Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa  

Mazowiecka. 

 

Temat referowała  Kamila Podsiadło – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

 



Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648 i poz. 2151), rada gminy, po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy, w tym m.in. ustanawia selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych, rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych, a także wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt 

domowych i gospodarskich. 

Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka ma 

na celu dostosowania ich do obowiązujących  w tym zakresie przepisów prawa. 

Zmiany w niniejszym regulaminie dotyczą również m.in doprecyzowania zasad odbioru 

odpadów takich jak popiół z palenisk domowych, odpady tekstyliów i odzieży. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka.   

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w 

sprawie przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 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 15. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zab 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Temat referowała  Kamila Podsiadło – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

Zgodnie z art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, rada gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, określa 

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela 



nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie 

odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych jest bezpośrednio powiązana 

z uchwałami w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzorem deklaracji, 

terminami i trybem uiszczania opłaty. 

 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

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 16. Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Temat referowała  Kamila Podsiadło – Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej. 

Powiedziała m.in. 

 

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648 i poz. 2151) właściciele nieruchomości, którzy 

pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 3b są zobowiązani do 

udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 



1) gminna jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych lub 

2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa 

w art. 9b ust. 2 

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy 

określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 

za usługi, o których mowa powyżej. 

Przedmiotowa uchwała określa stawki maksymalne. 

Z przeprowadzonej analizy rynku i górnych stawek opłat określonych przez inne gminy 

w województwie łódzkim (Sieradz, Jeżów, Łódź, Brzeziny, Głuchów) wynika, iż górne stawki 

opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kształtują się na poziomie 45 zł 

za odbiór odpadów z 120 litrowego pojemnika, natomiast za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na poziomie 46,54 zł za 1 m 3 

Należy nadmienić, iż proponowane stawki określają górną granicę opłat, jakie firmy 

wywozowe mogą zastosować przy realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych 

i nieczystości ciekłych. 

  

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia górnych 

stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz górnych stawek opłat w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w 

sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za usługi w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz górnych stawek opłat w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

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. Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”. 



 

Temat referował Arkadiusz Rataj Naczelnik Wydziału Edukacji i spraw Społecznych. 

Powiedział m.in. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do 

właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 

ustawy nie stanowią inaczej w myśl art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w celu 

wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą 

tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami ponadto w związku 

z art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności członkami zwyczajnymi Lokalnej Grupy Działania mogą być osoby fizyczne 

i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zostało powołane w 2006 roku. 

Od tego czasu nieustannie aktywizuje społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców przy 

wsparciu środków unijnych. 

LGD „Kraina Rawki” swoim zasięgiem obejmuje 9 gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, 

Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek. 

W szeregach stowarzyszenia działają najbardziej aktywni liderzy z całego obszaru, którzy 

przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego naszego regionu. 

LGD działa w ramach osi LEADER finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 

Obszarów Wiejskich. Dzięki tym funduszom na terenie LGD „Kraina Rawki” powstają m.in. 

nowe miejsca pracy, place zabaw, siłownie zewnętrzne, infrastruktura turystyczna, w pełni 

wyposażone świetlice wiejskie, inicjatywy promujące obszar i oferty spędzania czasu 

wolnego. 

LGD realizuje działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, wspomaga rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców. Od 

2010 roku w ramach działania „Granty Krainy Rawki” finansowanego ze środków własnych 

stowarzyszenia zrealizowano 23 nabory, dofinansowano 582 operacji, a kwota przyznanych 

środków wynosi ponad 1,6 miliona złotych. Dzięki temu wsparciu udało się przeprowadzić 

małe inicjatywy związane z: wyposażeniem świetlic, rozwojem miejsc rekreacji i integracji, 

renowacją zabytków oraz przydrożnych kapliczek i krzyży, organizacją wydarzeń kulturalnych 

i integracyjnych. 

Do tej pory dzięki finansowemu wsparciu LGD w wysokości 1.070.00 zł powstało 

15 nowych firm, a 13 otrzymało dofinansowanie na rozwój działalności w wysokości 

2.740.730 zł. 

Stowarzyszenie wspiera cenne i ważne inicjatywy lokalne. Zainteresowanie działalnością 

LGD „Kraina Rawki” nieustannie rośnie, co świadczy o tym, że LGD jest partnerem godnym 

zaufania, a aktywności przez nich podejmowane odpowiadają potrzebom naszych 

mieszkańców. 



W związku z powyższym udział Gminy Miasto Rawa Mazowiecka w stowarzyszeniu 

mającym na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do 

rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących 

stowarzyszenie jest jak najbardziej wskazane, a podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje 

pełne uzasadnienie. 

 

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur – przewodnicząca komisji. 

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

przystąpienie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Kraina Rawki”. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie   

wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Kraina Rawki”. 

 

 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. Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Temat referował Maciej Wiśniewski Naczelnik Wydziału Obywatelskiego i Zarządzania 

Kryzysowego. 

Powiedział m.in. 

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 

strażach pożarnych. Ustawa ta uchyliła art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej, stanowiący dotychczas upoważnienie dla rad gmin do ustalenia 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotniczych straży pożarnych za udział 

w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Jednocześnie, stosownie do 

dyspozycji art. 15 tej pierwszej z przywołanych ustaw – strażak ratownik OSP, który 

uczestniczył, w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu otrzymuje, 

niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu 

ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy na zasadach określonych tym 

przepisem ustawy. W myśl art. 48 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych pierwsze 

uchwały podjęte na podstawie tej ustawy rady gmin winny podjąć do dnia 30 czerwca 

2022 r. Przepisy przejściowe tej ustawy nie przewidują zachowania mocy dotychczasowych 



uchwał organów stanowiących gmin wydanych na podstawie uchylonego przepisu 

art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – co powoduje, iż kierując się zasadami 

dotyczącymi tworzenia aktów normatywnych należy przyjąć iż owe uchwały wygasły z dniem 

31 grudnia 2021 roku. Przedmiotowa uchwała przewiduje wejście jej w życie z dniem 

1 stycznia 2022 r.  Zaproponowane stawki to: 

- 24,00 zł za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, poprzednio 22,00 zł 

- 13,00 zł za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniu, poprzednio 12,00 zł 

 

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały w sprawie  ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży 

pożarnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. 

  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie     

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży 

pożarnych z terenu Miasta 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.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła 15 minut przerwy. 

Obrady opuścił radny Stanisław Kabziński. 

W obradach bierze udział 14 radnych. 

 

Ad 19. Określenie średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka  w roku  

        szkolnym 2022/2023. 

 

Temat referował Arkadiusz Rataj Naczelnik Wydziału Edukacji i spraw Społecznych. 

Powiedział m.in. 

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

obowiązkiem gminy jest: 

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

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

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

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do 

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

w którym uczeń kończy 21. rok życia; 

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

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



niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

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

w którym kończą: 

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

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 

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

 

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

obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim 

i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie 

art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego 

lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. 

 

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

dokonać zwrotu kosztów jednorazowego przewozu niezbędne jest posiadanie kwoty średniej 

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

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

uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

 

Na podstawie informacji o cenie jednostek paliwa, właściwych dla danych pojazdów, 

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

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

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

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

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

K&A Investmensts Sp. z o.o. (MOYA) ul. Mszczonowska 36 wg stanu na dzień 02.06.2022 r., 

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

obowiązywała w roku szkolnym 2022/2023. 

Rodzaj paliwa 
PKN 

ORLEN 

SKIERGA

Z 

WASBRU

K 

LOTO

S 

INTERMAR

CHE 

PEGAS 

GRUPA 
MOYA 

Średnia 

cena 

jednost

ki 

paliwa 

benzyna 

bezołowiowa 

PB95 

7,79 zł 7,75 zł 7,79 zł 7,93 zł 7,75 zł 7,79 zł 7,75 zł 7,79 zł 

benzyna 

bezołowiowa 

PB98 

8,49 zł 8,29 zł - zł 8,42 zł 8,29 zł 8,25 zł - zł 8,35 zł 



olej napędowy 

ON 
7,39 zł 7,21 zł 7,29 zł 7,39 zł 7,21 zł 7,25 zł 7,39 zł 7,30 zł 

gaz płynny 

LPG 
3,59 zł 3,59 zł 3,49 zł 3,59 zł 3,55 zł 3,55 zł 3,59 zł 5,56 zł 

 

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła Celina Szczur – przewodnicząca komisji. 

Komisja Oświaty pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka  w roku  szkolnym 2022/2023. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku  

szkolnym 2022/2023 

 Uwag do treści uchwały nie było. 

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

przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

  

Ad 20. Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu strategii  

rozwoju miasta. 

 

Temat referował Mariusz Szadkowski – Kierownik Biura ds. rewitalizacji. 

Powiedział m.in. 

 

Z uwagi na wygaśnięcie w 2020 roku dotychczas obowiązującej strategii rozwoju miasta Rawa 

Mazowiecka, pojawiła się konieczność opracowania nowego dokumentu strategicznego 

określającego długookresowe cele rozwoju miasta. Nowy dokument strategii rozwoju miasta 

powinien także być oparty o znowelizowane przepisy prawa, a nie bez znaczenia  pozostaje tutaj 

fakt, że w 2020 roku zmieniona została ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Przygotowanie projektu strategii rozpoczęło się od podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia 

do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii. Powyższa uchwała 

wymaga jednakże zmiany z powodu zmiany harmonogramu działań koniecznych do 

przygotowania strategii rozwoju miasta.  

Zmiany harmonogramu podyktowane są faktem, że działania zaplanowane do wykonania 

pierwotnie w II kwartale 2022 r. ulegają przesunięciu na III kwartał 2022 r.  

Dodatkowo Miasto Rawa Mazowiecka przygotowując i składając wniosek o wydanie opinii w 

trybie przepisów 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  do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz 



państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich 

również do właściwego dyrektora urzędu morskiego) w sprawie konieczności lub braku 

konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, nie ma gwarancji, czy nie 

zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko oraz jej zakresu. Skutkować to będzie koniecznością sporządzenia prognozy 

oddziaływania na środowisko projektu strategii, zawierającej informacje, o których mowa w 

art. 51 ust. 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 i przeprowadzeniu całej procedury wynikającej z powołanej ustawy, co 

dodatkowo wydłuży proces przedłożenia opracowanego dokumentu do jego przyjęcia przez 

Radę Miasta w drodze uchwały. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 

opracowania projektu strategii wydaje się w pełni uzasadnione. 

 

Opinię Komisji Komunalnej  przedstawił Tomasz Góraj – przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie przystąpienia do opracowania projektu strategii rozwoju miasta. 

  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu strategii  

rozwoju miasta. 

  

Uwag do treści uchwały nie było. 

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

przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 21. Rozpatrzenie wniosku. 

 

Przewodnicząca  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Katarzyna Kitlińska  przedstawiła 

stanowisko Komisji.  

W dniu 3 marca 2022 r. wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T.W. o 

podjęcie uchwały o sankcjach w stosunku do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Rawki”. 

We wniosku tym jego autor wnosi o podjęcie uchwały przez ten organ stanowiący Miasta 

Rawa Mazowiecka  o zakazie organizowania przez to Stowarzyszenie wszelkich imprez, 

spotkań na terenie miasta  oraz udostępniania mu obiektów publicznych, a ponadto o 

podjęcie działań zmierzających do likwidacji tablicy informacyjnej tego Stowarzyszenia 

posadowionej przed Urzędem Gminy Rawa Mazowiecka od strony ulicy Konstytucji 3 Maja. 

   



Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła w sprawie wniosku: 

  1) uznała że nie zasługuje on na uwzględnienie w części dotyczącej podjęcia przez ten organ 

stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka uchwały zawierającej w swej treści zakazy, o których 

mowa w tym wniosku, 

2) w pozostałym zakresie wniosek ten dotyczący  likwidacji tablicy informacyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przekazała Burmistrzowi Miasta 

Rawa Mazowiecka – organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

Tablica informacyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, 

jak wynika z przedmiotowego wniosku, posadowiona jest przed Urzędem Gminy Rawa 

Mazowiecka od strony ulicy Konstytucji 3 Maja t.j. w pasie tej ulicy, stanowiącej publiczną  

drogę powiatową. 

Rozpatrzeniem tego wniosku, w tej części należy zatem do zarządcy tej drogi. 

Stosownie do dyspozycji art. 19 ust. 4 powołanej wyżej ustawy zarządzanie drogami publicznymi 

może być przekazanie między zarządcami w drodze porozumienia.  

 

Na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a 

Powiatem Rawskim zarzadzanie drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta 

Rawa Mazowiecka sprawuje  jako ich zarządca, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. W tym 

stanie rzeczy Komisja  przekazała wniosek Pana T.W . w części dotyczącej   likwidacji tablicy 

informacyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, posadowionej w pasie 

powiatowej drogi publicznej – Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka organowi właściwemu do 

jego rozpatrzenia. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  treść projektu uchwały w sprawie     

 rozpatrzenia wniosku. 

 

Uwag do treści uchwały nie było. 

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

przeciw – 0, wstrzymujących – 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad 22. Raport z wdrażania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju elektromobilności dla Miasta 

Rawa Mazowiecka do roku 2030”. 

 

Temat referował Mariusz Szadkowski – Kierownik Biura ds. rewitalizacji. 

Powiedział m.in. 

 

Dokument pn. „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 

2030” został przyjęty w dniu 25 czerwca 2020 roku uchwałą nr XX/164/20 Rady Miasta Rawa 



Mazowiecka. Przygotowanie dokumentu zostało sfinansowane ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (skrót NFOŚiGW) w ramach Programu 

priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju 

elektromobilności. 

Opracowanie stanowi kompleksowy dokument strategiczny, którego celem jest rozpoznanie 

problemów oraz potrzeb występujących na terenie miasta, a związanych z szeroko 

rozumianą mobilnością. Zadaniem strategii jest przedstawienie możliwych do wykonania 

działań związanych z mobilnością i ograniczeniem emisyjności transportu. W ramach strategii 

zaplanowano działania pozwalające na stworzenie infrastruktury ładowania pojazdów 

elektrycznych, jak również stopniowy rozwój usług komunikacji miejskiej oraz stworzenie  

w mieście sieci bezpiecznych dróg pieszych i rowerowych wraz z inwestycjami 

poprawiającymi oświetlenie tych dróg oraz przejść dla pieszych. Zakłada się, że przyczyniając 

się do poprawy jakości powietrza i większego wykorzystania nowych technologii, realizacja 

strategii wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności 

miasta w oczach osób odwiedzających. Przyjęcie strategii oraz późniejsze jej wdrażanie, 

przyczyni się także  

do realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. oraz Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce, 

który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2017 r.  

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy  

o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, na wszystkie 

podmioty zobowiązane do stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych 

zostały nałożone nowe obowiązki. Zamawiający zostali zobowiązani do zapewnienia 

minimalnych poziomów docelowych udziału niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów  

w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi. Ze wspomnianym 

obowiązkiem wiąże się również wymóg sprawozdawczy, nakazujący aby do dnia 31 stycznia 

każdego roku zamawiający przekazywali ministrowi właściwemu do spraw transportu 

informację za poprzedni rok dotyczącą liczby i kategorii pojazdów objętych zamówieniami 

publicznymi.  

Od momentu opracowania zeszłorocznego raportu z 7 czerwca 2021 roku do momentu 

sporządzania niniejszego raportu zrealizowano następujące działania z dziedziny 

elektromobilności: 

1. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 

2. Dofinansowania dotyczące przejść  dla pieszych 

3. Promocja elektromobilności 

W okresie sprawozdawczym w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka zamieszczano teksty promujące elektromobilność oraz 

informujące  

o możliwych dofinansowaniach dotyczących tej dziedziny, np. o programie „Mój elektryk”. 



Obowiązek przygotowania  raportu wynika z zapisów dokumentu strategii jest elementem 

monitorowania jej wdrażania. Celem rokrocznie sporządzanych raportów jest pokazanie 

stopnia realizacji strategii rozwoju elektromobilności w mieście Rawa Mazowiecka. Proces 

wdrażania strategii rozwoju elektromobilności w mieście obecnie znajduje się  

na początkowym etapie, na którym trudno jeszcze dostrzec realny postęp we wdrażaniu 

strategii. Ocenę działań związanych z elektromobilnością w pełni odpowiedzialnie będzie 

można prowadzić w kolejnych raportach. 

Rada przyjęła do wiadomości przedłożony raport z wdrażania dokumentu pn. „Strategia 

Rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. 

 

Ad 23. Raport z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za rok 2021.   

 

Temat referowała Anita Gałka Pełnomocnik ds. rozwiazywania Problemów Alkoholowych. 

Powiedziała m.in.  

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 zawierał lokalną strategię w zakresie profilaktyki 

oraz minimalizacji negatywnych skutków społecznych, zdrowotnych wynikających z 

nadużywania alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych oraz uwikłania 

w przemoc domową. Ustanowiony został Uchwałą Nr XXIV/204/20 Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.  

  

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane były poprzez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

• działalność profilaktyczną i informacyjną, edukacyjna i wychowawcza; 

• leczenie i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu; 

• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie; 

• ograniczanie dostępu do alkoholu, szkolenia dla pracowników punktów sprzedaży 

alkoholu oraz zmiana kultury picia i postaw wobec używek. 

• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie 

motywuje do powstrzymania się od spożywania alkoholu 

Program zawierał również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, 

zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane były przez odpowiednie 

kształtowanie polityki społecznej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej,  w szczególności 

przez: działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną  i zapobiegawczą, leczenie, 

reintegrację osób uzależnionych, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych. Sposoby 

realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane były do potrzeb lokalnych i możliwości 

prowadzenia określonych działań w oparciu  o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. 



Budowanie interdyscyplinarnej  strategii przeciwdziałania problemom uzależnień opierało się 

na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych i 

rehabilitacyjnych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi zadania w tym 

zakresie. Działania te odzwierciedlał Program, który w sposób kompleksowy podejmował 

problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz 

przemocy w rodzinie. 

Celem głównym Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych środków 

psychoaktywnych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców. 

Jednym z założeń Programu było zintegrowanie działań różnych instytucji. 

 

Zwiększono dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 

zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych.     

Tworzono warunki do udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub 

problemy uzależnień narkotykowych i behawioralnych, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, w tym w szczególności ochrony przed przemocą  w rodzinie. 

  

Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych  i socjoterapeutycznych. 

 

Wspomagano działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkotykowych. 

 

Zapewnienie przestrzegania przepisów wynikających z art.131  i 15 ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze 

oskarżyciela publicznego. 

Przeprowadzono kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przez 

Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kontrole odbyły się w 12 

punktach sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z harmonogramem. 

Wydano 36 postanowienia (opinie) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w celu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Zapewniono  pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych 

dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym 

tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. – Zadanie zostało 

zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 



Rada przyjęła do wiadomości przedłożony raport z realizacji Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 

rok 2021.   

 

 

Ad 24. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Temat referował Arkadiusz Rataj Naczelnik Wydziału Edukacji i spraw Społecznych. 

Powiedział m.in. 

 

Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem Miasta Rawa Mazowiecka oparta jest 

na zapisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze 

sfery publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 cytowanej ustawy.  

 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala corocznie program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy oraz zawiera wykaz 

zadań priorytetowych, stanowiących podstawę dla władz Miasta do dysponowania środkami 

publicznymi, przeznaczonymi na dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we 

właściwości samorządu Miasta, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w każdym roku przeprowadza konsultacje projektu 

programu współpracy, w roku 2020 trwały one od 19 do 26 października. Celem 

przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie wszystkim zainteresowanym włączenia się 

do współtworzenia dokumentu, który regulował w 2021 roku współpracę Miasta Rawa 

Mazowiecka ze środowiskiem III sektora. Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka na 

2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty uchwałą Nr XXIII/200/20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 listopada 2020 r. 

 

Zgodnie z programem na 2021 rok współpraca Miasta Rawa Mazowiecka  z organizacjami 

pozarządowymi miała charakter: 

- finansowy - polegający na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania     

   konkursowego wykonywały zadania publiczne;  

- pozafinansowy - oparty na współpracy merytorycznej w zakresie realizowanych zadań   

   zawartych w Programie. 

 



Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania wykonania 

zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Głównym 

trybem zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych były otwarte konkursy ofert.  

Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na udzielaniu wzajemnej pomocy                  

w zdobywaniu środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych miasta. 

Wspólne działania zaowocowały formalnym i nieformalnym partnerstwem w projektach 

samorządu oraz organizacji pozarządowych, a także w promowaniu wizerunku organizacji 

pozarządowych.  

 

Rada przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie z realizacji programu współpracy 

Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  

mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

Ad 25. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za 2021 rok.    

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z pracy za 2021 rok przedstawił Daniel Łaski – 

Przewodniczący Komisji. 

Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z planem pracy na rok 2021  przyjętym przez  Radę 

Miasta Rawa Mazowiecka.  

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń w trakcie których członkowie Komisji 

kontrolowali gospodarkę finansową Urzędu Miasta oraz  jednostek podległych Urzędowi 

Miasta.  

  

Kontrole dotyczyły:  

- Remontu ulicy Jana III Sobieskiego;  

- Budowy ścieżki rowerowej;  

- Remontu chodnika przy ulicy Jeżowskiej;  

- Analizy wykonania budżetu miasta za rok 2020;  

- Analizy opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;  

- Uchwalenia wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta;  

- Przebudowy targowiska miejskiego;  

- Przebudowy i rozbudowy zabytkowych jatek miejskich przy ulicy Mickiewicza;  

- Budowy drugiego bloku socjalnego przy ulicy Mszczonowskiej.  

 

Ostatnie, dziesiąte posiedzenie w roku 2021 przeznaczone było na podsumowanie 

działalności Komisji Rewizyjnej oraz opracowanie planu pracy na rok 2022.  

  

Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania przez 

poszczególne jednostki środków finansowych. Oprócz wskazanych kontroli Komisja w trakcie 



swoich posiedzeń na bieżąco omawiała swoje działania i wymieniała się spostrzeżeniami na 

temat funkcjonowania Miasta.  

  

Gospodarkę finansową jednostek i wydziałów sprawdzono pod względem legalności, 

celowości i gospodarności. Wszystkie kontrole zostały wykonane  na podstawie pisemnego 

upoważnienia Przewodniczącej Rady Miasta.  

  

Komisja stwierdza, że gospodarka finansowa kontrolowanych jednostek prowadzona była 

prawidłowo. 

  

Rada przyjęła sprawozdanie bez uwag. 

    

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

 

       Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.  

       Sprawozdanie zawierało okres od 27.04.2022-23.06.2022.  

      

Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to: 

        - przydział mieszkań socjalnych; 

        - trudne warunki lokalowe; 

        - utrudnienia przy rewitalizacji. 

       

Udział w spotkaniach: 

- Spotkanie z okazji Światowego Dnia Inwalidy, 

- Uroczystości- Święto Konstytucji 3 maja, 

- Spotkanie ws. lokalu Piłsudskiego 7, 

- Spotkanie ze Starostą Rawskim, 

- Spotkanie ws. zakończenia rewitalizacji, 

- Udział w otwarciu sali gimnastycznej w Michowicach, 

- Spotkanie w Spółce „Rawik”, 

- Spotkanie z Ojcem Przeorem Parafii O.O. Pasjonistów - Wojciechem Adamczewskim, 

- Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, 

- Udział w Konferencji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, 

- Spotkanie u starosty 

- Rada budowy - hala Tatar 



 

 

     - Spotkanie z ks. Bogumiłem Karpem 

     - Spotkanie z Prezydent Miasta Łodzi Hanną Zdanowską  

     - Podsumowanie Dni Rawy 

     - Spotkanie z Włodzimierzem Bartkiewiczem 

     - Spotkanie w sprawie raportu z konsultacji 

     - Spotkanie z Dyrektorem - Radosław Marek PKS Skierniewice 

     - Udział w konferencji prasowej przed rawskim szpitalem 

     - Walne zgromadzenie ZGO Aquarium 

     - Spotkanie ze sportowcami- sala konferencyjna Urzędu Miasta 

     - Spotkanie z dyr. GDDKIA Tomaszem Kwiecińskim  

     - Rada budowy – rewitalizacja 

     - Spotkanie z Ojcem Przeorem Wojciechem Adamczewskim 

     - Walne zgromadzenie stowarzyszenia powiatów i gmin dorzecza Bzury  

     - Spotkanie w Jatkach miejskich - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego- Dotacje dla 

młodych przedsiębiorców  

      - Spotkanie z mieszkańcami w MDK 

      - Walne zgromadzenie RAWiKu 

       - Spotkanie w ramach akcji 1000 spotkań: Małgorzata Kidawa-Błońska, Dariusz Rosati, 

Cezary Grabarczyk 

      - Spotkanie - Forum Organizacji Pozarządowych ul. Miła 2 Świetlica Środowiskowa 

      - udział w uroczystości  nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej 

      - udział w zakończeniu roku szkolnego ósmych klas SP1   

Rada Miasta przyjęła sprawozdanie do wiadomości. 

 

 

 

Ad 27. Interpelacje, zapytania. 

Interpelacji ani zapytań nie było. 

 



Ad 28. Zakończenie obrad.   

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakończenie obrady XL Sesji   

Rady Miasta. 

Sesja trwała od godz. 10:00 do godz. 15:30.  

Sporządziła: Alicja Lasota. 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 

  

 

  

  

 

 

  

 


