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P R O T O K O Ł  

z obrad XLIV Sesji VIII kadencji Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka w dniu 20 października 2022 r. 

 

Sesja Rady Miasta odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie 

Mazowieckiej.  

Uczestniczyło 15 radnych.  

 

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

Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta oraz zaproszeni goście. 

 

Obrady XLIV Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska. 

Powitała uczestników obrad oraz 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 obrad projektu 

uchwały: - autopoprawka do budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2022 r.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego autopoprawki do budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2022 r.  

 

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego 

autopoprawki do budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 r. został przyjęty jednogłośnie. 

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Projekt uchwały dotyczący autopoprawki do budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok 

wszedł do porządku obrad jako punkt 6a. 

 

Innych uwag ani propozycji nie było. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła proponowany porządek 

obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie  porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XLI, XLII i XLIII Sesji Rady Miasta. 
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4. Zmiana uchwały Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka. 

5. 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. 

6. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok. 

7. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2022-2025 i prognozy długu.  

8. Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie 

Mazowieckiej na lata 2022-2027. 

9. Informacja o organizacji roku szkolnego 2022/2023.  

10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za III kwartał 2022 r. 

11. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

12. Interpelacje, zapytania. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Radni przyjęli proponowany porządek obrad. 

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XLI, XLII i XLIII Sesji Rady Miasta. 

 

Nie było uwag do protokołu z obrad XLI sesji. 

Nie było uwag do protokołu z obrad XLII sesji. 

Nie było uwag do protokołu z obrad XLIII sesji. 

 

 

Ad. 4  Zmiana uchwały Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 

2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka. 

 

Temat referowała naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Karolina Gawot.  

 

Powiedziała m.in.  

W dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę Nr XL/349/22 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 
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Z uwagi na konieczność dostosowania zapisów ww. uchwały do aktualnie obowiązujących 

regulacji prawnych, a także w celu zachowania spójności zapisów w szczegółowym sposobie 

i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

uznaje się zmianę niniejszej uchwały za uzasadnione. 

Radny Leszek Jarosiński zwrócił się z zapytaniem dlaczego w obecnej uchwale Burmistrz 

zadeklarował odbiór 300 kg gruzu od rodziny, skoro w poprzedniej uchwale było to 300 kg na 

osobę. 

 

Burmistrz Piotr Irla  poprosił o wyjaśnienie Panią Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

Karolinę Gawot.  

 

W związku z pewnymi wątpliwościami, co do zapisów w uchwale Przewodnicząca Rady Miasta  

Grażyna Dębska zarządziła 20 minut przerwy.  

 

Po przerwie Pan Burmistrz Piotr Irla poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego  

zmiany uchwały Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza 

Piotra Irli o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego zmiany uchwały Nr XL/349/22 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Wniosek Burmistrza w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego zmiany uchwały  

Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka został 

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

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

 

Ad. 5 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. 

 

Burmistrz Piotr Irla wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad tego punktu. Decyzja ta 

wynikała z faktu, że punkt dotyczący zmiany uchwały Nr XL/349/22 Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 
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i porządku na terenie miasta Rawa Mazowiecka został zdjęty z porządku obrad, a uchwała 

będąca jego przedmiotem jest powiązana z uchwałą z punktu 5 porządku obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza 

Piotra Irli o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego  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.  

 

Wniosek Burmistrza w sprawie zdjęcia z porządku obrad punktu dotyczącego 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 

został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za- 15, przeciw -.0, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

 

Ad. 6a  Autopoprawka do budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2022 rok. 

 

Temat referowała Skarbnik Miasta Jolanta Witczak. 

Powiedziała m.in.: 

Przedstawiam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 

rok, która dotyczy zmiany w planie dochodów budżetu,  poprzez wprowadzenie dodatkowo 

kwoty 2 161 626,99 zł po stronie zmniejszeń i zwiększeń w dziale 852 - Pomoc społeczna. 

Kwota ta stanowi środki pozyskane z budżetu państwa na pomoc udzieloną obywatelom 

Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, schronili się w naszym mieście. Środki te były dotychczas 

przyjęte do budżetu w § 2700, a zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową muszą być ujęte 

w § 2100 dedykowanym tylko dla tego zadania. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie proponowaną 

autopoprawkę do budżetu miasta na 2022r.  

 

Autopoprawka w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za- 

15, przeciw -.0, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 6 Zmiana budżetu miasta na 2022 rok. 

 

Temat referowała Skarbnik miasta Jolanta Witczak. 

Powiedziała m.in. 
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Przedłożony projekt zmiany budżetu Miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką obejmuje: 

I.  Zmiany w planie dochodów. 

1/ Dział 600 – Transport 

- w § 0640 dochody w kwocie 500 zł z  tytułu zwrotu kosztów upomnień. 

2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

- zwiększenie o kwotę 135 000 zł w § 0490 wysokości planowanych dochodów z opłaty 

planistycznej. Korekta planu do wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu, 

- zwiększenie o kwotę 241 000 zł w § 0750 planowanych dochodów z opłat z dzierżawy 

nieruchomości komunalnych, korekta planu do wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu, 

- zwiększa się o kwotę 412 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0770 ze sprzedaży 

składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta, korekta planu do 

wysokości przewidywanego wykonania wpływów w br. 

3/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat. 

- zwiększenie o kwotę 600 000 zł w § 0310 planowanych dochodów z podatku od 

nieruchomości, korekta do wysokości prognozowanych dochodów w br. 

- w § 0270 zwiększa się o kwotę 91 000 zł tj. do wysokości faktycznego wykonania, dochody 

z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. 

- zwiększenie planu dochody z kosztów upomnień w § 0640 w kwocie 2 600 zł, 

- w § 0910  zwiększenie w planie dochodów wysokości odsetek podatkowych o 32 000 zł. 

4/ Dział 758 – Różne rozliczenia. 

- zwiększa się o kwotę 65 650 zł w § 2920 wysokość środków z budżetu państwa – subwencji 

oświatowej, która jest przeznaczona na uzupełnienie środków na zmianę wysokości średniego 

wynagrodzenia dla nauczycieli poczatkujących. 

5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

- w § 2007 kwota zwiększenia o 150 000 zł dotyczy wprowadzenia środków z budżetu Unii 

Europejskiej, które Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pozyskał z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w kwocie łącznej 487 027 zł, na realizację projektu oświatowego w przedszkolach 

miejskich pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”.  

Cała wartość projektu: 572.994,70 zł. 

Projekt będzie realizowany w trzech przedszkolach miejskich: Przedszkole Miejskie 

Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka, Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” oraz Przedszkole 

Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek”, od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r. 

Celem szczegółowym projektu jest "Tworzenie warunków powszechnego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia." 
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- wykreśla się z budżetu Miasta środki pochodzące 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”. Planowane do wykonania prace inwestycyjne przy budowie 

sali gimnastycznej przy SP nr 2 uniemożliwiają wykonanie prac remontowych zaplanowanych 

w ramach dostosowania szkoły do modelu Dostępnej Szkoły, m.in. z przebudową wejścia do 

szkoły pod kątem osób z niepełnosprawnościami. Musimy najpierw wykonać odwodnienie 

i kanalizację i dopiero przystąpić do przebudowy wejść do szkoły. Nie jest możliwe wykonanie 

planowanych prac przy budowie sali gimnastycznej w takim terminie, żeby zdążyć 

z wykonaniem prac przewidzianych w  ramach projektu Dostępna Szkoła. Budowa nowej sali 

gimnastycznej jest zadaniem priorytetowym, gdyż obecna sala nie przystaje do potrzeb szkoły, 

która posiada oddziały sportowe. 

– w § 0830 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu zwrotu kosztów 

opieki przedszkolnej w placówkach niepublicznych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin. 

- w § 0920 odsetki pozostałe na kwotę 500 zł. 

6/ Dział 852- Pomoc społeczna. 

– w § 0830 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 40 000 zł z tytułu świadczenia usług 

opiekuńczych, 

- w § 2100 wprowadzenia do planu dochodów zwiększenie środków z budżetu państwa 

z Funduszu COVID, w wysokości 2 266 141 zł przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego 

dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej. 

- kwota 2 161 626,99 zł po stronie zmniejszeń i zwiększeń w dziale 852 - Pomoc społeczna. 

Kwota ta stanowi środki pozyskane z budżetu państwa na pomoc udzieloną obywatelom 

Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, schronili się w naszym mieście. Środki te były dotychczas 

przyjęte do budżetu w § 2700, a zgodnie ze zmienioną klasyfikacją budżetową muszą być ujęte 

w § 2100 dedykowanym tylko dla tego zadania. 

7/ Dział 855 – Rodzina. 

– w § 0830 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 200 000 zł z tytułu wpłat rodziców 

za wyżywienie z żłobku miejskim, 

- w § 0920 odsetki pozostałe na kwotę 1 000 zł. 

- w § 0970 dochody różne na kwotę 500 zł. 

II. Zmiany w planie wydatków. 

1/ Dział 600 – Transport i łączność. 

- rozdział 60004 - zwiększa się o 30 000 zł planowane wydatki na zakup usług związanych 

z bezpłatnym transportem zbiorowym w mieście. 

2/ Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa. 
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- rozdział 70007 - zwiększenie o kwotę 113 100 zł dotyczy planowanych wydatki na 

utrzymanie mieszkaniowych zasobów socjalnych. 

3/ Dział 750 – Administracja publiczna. 

- rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę 100 000 zł wysokość planowanych wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta w tym na wypłatę odpraw emerytalnych. 

4/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego. 

- rozdział 75702 - zwiększenie o kwotę 500 000 zł planowanych wydatków na zapłatę odsetek 

od kredytów, pożyczek i emisji obligacji w br. Korekta planu do przewidywanej wysokości 

wydatków na ten cel. 

Istotny wzrost stawki wibor powoduje zwiększenie wydatków budżetu związanych ze spłatą 

odsetek od kredytów i obligacji. Stawka WIBOR 3M na koniec grudnia 2021 r. wynosiła 2,54, a w 

początku października 2022 r. już 7,20. 

5/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 

- rozdział 75495 – środki w kwocie 150 000 zł na zakup samochodu dla Straży Miejskiej 

w Rawie Mazowieckiej. 

6/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 

- rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 61 854 zł wysokość planowanych wydatków bieżących 

w szkołach podstawowych na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz  kwoty 3.796 zł w 

przedszkolach. 

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

bieżących i na kwotę 566 500 zł wydatków majątkowych, które były przeznaczone na realizację 

projektu „Poprawa dostępności obiektów szkół podstawowych nr 2 i nr 4 dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 

- rozdział 80104 – zwiększenie o 660 000 zł wysokości planowanej kwoty dotacji z budżetu 

miasta dla osób prowadzących przedszkola niepubliczne. 

W planie wydatków bieżących wprowadza się kwotę 150 000 zł na realizację w br. projektu 

finansowanego z EFS pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”. 

7/ Dział 851 – Ochrona zdrowia. 

- rozdział 85154 – dokonuje się zwiększenia o 91 000 zł wysokość planowanych wydatków na 

realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi, zapisanych w miejskim programie. Środki na 

ten cel pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych. 

8/ Dział 852 – Pomoc społeczna. 

- rozdział 85295 - w wysokości 2 266 141 zł przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego 

dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej. 

9/ Dział 855 – Rodzina. 
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Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Zwiększenie planowanych wydatków na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego „TUPTUŚ” 

o kwotę 200 000 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne w kwocie 150 000 zł i wydatki statutowe 

(zakup materiałów i energii elektrycznej) w kwocie 50 000 zł. 

10/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

- rozdział 90095 – zmiany w planie wydatków inwestycyjnych dotyczą kwoty 262 000 zł 

przeznaczonej na odpłatne nabycie od RAWIK sp. z o.o. sieci kanalizacji deszczowej, wykonanej 

przez spółkę na terenie targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza. 

11/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

- rozdział 92120 – zmniejszenie o kwotę 150 000 zł planowanych wydatków przeznaczonych 

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

 

Radny Leszek Jarosiński zapytał jaka kwota była przeznaczona na remont Sp. nr 2 i Sp. nr 4 i czy 

brano pod uwagę razem szkoły nr 4 i  nr 1 przy składaniu wniosku.  

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi. 

Sp. nr 1 nie spełniała warunków do udziału w tym projekcie, ponieważ projekt dedykowany był 

dla Sp. nr 1 i Sp. nr 2.  

W momencie otrzymania dofinansowania na przebudowę wejść do obydwu tych szkól była już 

przygotowana dokumentacja na budowę sali i otoczenia wokół szkoły nr. 2  ale nie był 

określony zakres prac. 

Radny Leszek Jarosiński zapytał czy można było złożyć wniosek na przebudowę tylko Szkoły 

Podstawowej nr 4? 

Burmistrz Piotr Irla udzielając odpowiedzi podkreślił, że wniosek był złożony na dwie szkoły i nie 

można było go dzielić.  

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę budżetu wraz z autopoprawką.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu miasta na 2022 rok. 

 

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. 7  Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2022-2025 i prognozy długu.  

 

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak. 

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.  

W związku z uchwałą Rady Miasta w sprawie  zmiany budżetu miasta na 2022 rok, należy 

dokonać również zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF: 

1. Wykreśla się z wykazu przedsięwzięć zadanie pn.  „Dostępna szkoła”, planowane do realizacji 

z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 4, w latach 

2022-2023. Zadanie to z uwagi na planowaną budowę nowej sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 nie może być realizowane.  

 

2. Wprowadza się do wykazu zadań bieżących planowanych do realizacji z udziałem środków z 

budżetu Unii Europejskiej projekt pn. „Rawa Mazowiecka wspiera przedszkolaków”.  

Całkowita wartość projektu: 572.994,70 zł., dofinansowanie z budżetu unii w kwocie 487 027 zł. 

Realizacja w latach 2022 – kwota 150 000 zł, w 2023 roku  - kwota 422 995 zł. 

Projekt będzie realizowany w trzech przedszkolach miejskich: Przedszkole Miejskie Nr 1 

„Tęczowa Jedyneczka, Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” oraz Przedszkole Miejskie Nr 

3 „Bajkowy Zakątek”, od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r. 

Celem szczegółowym projektu jest "Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia."  

3. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć, w wydatkach bieżących, zadanie dotyczące 

wykonania prognozy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przy opracowaniu 

„Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030” , kwota wydatków na ten cel w 2023 roku 

to  15 000 zł. 

Nie było pytań.  

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak- przewodniczący komisji. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała proponowaną uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 

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

prognozy długu. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie  

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

długu. 

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. 8 Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie 

Mazowieckiej na lata 2022-2027. 

 

Temat referował prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja- Sebastian Gromek. 

Powiedział m.in.: 

 

Na postawie „Założeń do tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy Miasto 

Rawa Mazowiecka” przyjętych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej Uchwałą nr 

XXIV/185/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r., okres objęty planem powinien wynosić 5 lat.  

Plan podlega weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości finansowych. 

Projekt planu zawiera niezbędne zmiany wynikające z obecnie znanych potrzeb i uwarunkowań. 

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2, stanowiące załącznik 

do „Wieloletniego Planu…” 

W planie uwzględnione zostały zmiany wynikające z aktualizacji wartości oraz zakresu 

zadań, realizowanych w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” (Tabela nr 1).  

Dokonano również aktualizacji zadań w Tabeli nr 2 – tabela obejmuje obecnie 

najpilniejszy do realizacji zakres, planowany do finansowania przez Spółkę w większości ze 

środków własnych.  

 

Nie było pytań. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił Tomasz Góraj- przewodniczący komisji. 

Komisja Komunalna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała treść projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata  

2022-2027. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 

2022-2027. 

Nie było uwag do treści uchwały.  

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. 9 Informacja o organizacji roku szkolnego 2022/2023.  

 

Temat referował Arkadiusz Rataj- naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu. 

Powiedział m.in.: 

W nowym roku szkolnym 2022/2023 naukę w klasach pierwszych rozpocznie 204 uczniów w 9 

oddziałach. Łączna liczba uczniów szkół podstawowych i przedszkoli miejskich to 2459 os., a 

liczba oddziałów 113. W chwili obecnej liczba Ukraińców w szkołach i przedszkolach wynosi 144 

os. 

Do przedszkoli miejskich uczęszczać będzie ok. 488 os. W dalszym ciągu do przedszkoli 

zgłaszają się nowe dzieci, w tym przede wszystkim z Ukrainy. Liczba Ukraińców w przedszkolach 

wynosi 24 os. 

Do 9 oddziałów zerowych w szkołach podstawowych uczęszczać będzie 214 dzieci. Obecnie do 

oddziałów „0” zapisanych jest 16 Ukraińców. 

Od 1 września 2022 szkoły i przedszkola mają obowiązek zatrudniać kolejnych nauczycieli 

specjalistów. Obowiązkowe jest zatrudnienie pedagogów specjalnych i psychologów w 

wymiarach wynikających z przeliczników zawartych w art. 42d Karty Nauczyciela. 

W każdej z trzech szkół w naszym mieście w okresie wakacji przeprowadzono bieżące remonty. 

Miasto Rawa Mazowiecka przystąpiło do konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-001/21 na 

projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji 

Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020. Umowę na realizację projektu podpisano w dniu 24.08.2022 r. 

Dofinansowanie z EFS wyniesie 487.026,70 zł, a cała wartość projektu to 572.994,70 zł. 

Projekt będzie realizowany w trzech przedszkolach miejskich (Przedszkole Miejskie Nr 1 

„Tęczowa Jedyneczka, Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” oraz Przedszkole Miejskie Nr 

3 „Bajkowy Zakątek”) od momentu podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2023 r. 

Celem szczegółowym projektu jest "Tworzenie warunków powszechnego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia."  

Ma on poprawić jakość edukacji przedszkolnej w Rawie Mazowieckiej poprzez dostosowanie 

minimum 11 miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz realizację dodatkowej 

oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej  dzieciom niepełnosprawnym udział w 

wychowaniu przedszkolnym oraz zwiększenie szans edukacyjnych w edukacji przedszkolnej. 

Projektem chcemy objąć min. 90% z 378 dzieci w wieku przedszkolnym, w tym 170 

dziewczynek i 208 chłopców.  

 

W ramach projektu zamierzamy: 
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• dostosować miejsca przedszkolne do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 

• zakupić pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci, w tym głównie dzieci z 

niepełnosprawnościami, 

• udzielić indywidualnego wsparcia w zakresie integracji sensorycznej, które dotychczas 

nie były świadczone w przedszkolach ze względu na brak środków,  

• zwiększenie wymiaru zaj. rewalidacyjnych., logopedycznych, korekcyjno-

kompensacyjnych, terapeutycznych: 1h – 2h godziny w tygodniu w zależności od 

rodzaju zajęć i potrzeb dzieci, 

• będą też odbywały się zajęcia z kompetencji cyfrowych i matematyczno – 

przyrodniczych: „GIGANCI PROGRAMOWANIA", „TROPICIELE PRZYRODY”  

• zajęcia z rozwiązywania problemów pracy w grupie: „PRZEDSZKOLAK UMIE 

ROZWIĄCYWAĆ PROBLEMY” 

• z posługiwania się j. obcym: "JĘZYK ANGIELSKI TO DLA MNIE ŁATWIZNA" 

 

W żłobku miejskim „Tuptuś” w tym roku zostało przyjętych 65 dzieci, w tym 2 z Ukrainy.  

Łącznie z wcześniej zapisanymi dziećmi do placówki jest zapisanych 122 dzieci.  

 

W trakcie przerwy wakacyjnej nie dokonywano żadnych remontów i konserwacji. 

Ze względu na wycofanie się wykonawcy w trakcie przerwy wakacyjnej nie doszło do wymiany 

nawierzchni placu zabaw. Obecnie wyłoniono nowego wykonawcę i trwają prace 

wykończeniowe i odbiorowe. Szacowany koszt wymiany to ok. 100 tyś. zł. 

Nie było pytań. Informacja została przyjęta przez aklamację.  

 

Ad. 10 Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za III kwartał 2022 r. 

 

Temat referowała Sekretarz Miasta- Jolanta Wróblewska. 

Powiedziała m.in. 

W okresie sprawozdawczym od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. zrealizowano 2 uchwały, 

w realizacji pozostaje 78 uchwał. 

Nie było pytań. Sprawozdanie przyjęto przez aklamację. 

 

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

 

Burmistrz Piotr Irla przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 29.08.2022 r. 

do 20.10.20022 r.  

Główne tematy w trakcie przyjęcia interesantów to : 

- przydział mieszkań socjalnych 

- trudne warunki lokalowe  

 

W tym czasie Burmistrz Piotr Irla uczestniczył w spotkaniach: 
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• Pan dyrektor Gładki 

• Pan Mariusz Kubiak 

• Pan Bartosz Chinowski w sprawie stadionu 

• Ojciec Przeor Wojciech Adamczewski 

• Wręczenie aktów awansu zawodowego dla nauczycieli  

• Pan Mariusz Cheba 

• Pan Łukasz Jaskuła 

• Pani Bogumiła Sitarek- prezesem RTBS 

• Pani Edyta Kubiak 

• Pan Józef Matysiakiem- starosta rawski  

• RCPS ws. ZAZ 

• W YOFC 

• Walne zgromadzenie LGD KRAINA RAWKI 

• Jubileusz 15lecia SLGD Kraina Rawki 

• Podsumowanie X-lecie Zgo Aquarium 

• Otwarcie ogrodu dialogu 

• Pan Bartosz Chinowski 

• Pan Przemysław Klonowski 

• Marka gminy – Boguszyce 

• Pan Wojciech Kubicki 

• Spotkanie nabycie ul. Dolna 

• Radio Victoria 

• W sprawie organizacji ruchu 

• Pan Daniel Stąporek 

• Walne zgromadzenie RBSS 

• Pan Henryk Woźniak 

• Akt notarialny- nabycie udziałów ulicy dolnej- notariusz Brzeżańska 

• Podpisanie umowy- COMA 

• Z mieszkańcami w MDK 

• Pani Katarzyna Starecka- kierownik delegatury w Skierniewicach Wojewódzkiego 

Urzędu Ochrony Zabytków 

• Przekazanie terenu com 

• Ws. Świetlicy Środowiskowej 

• Pan Przemysław Jarecki WOPR 

• Pan Tadeusz Detkowski 

• Pani Aleksandra Stępień- Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków 

• Posiedzenie zarządu SSRZR 
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• Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

• Odbiór hali tatar 

• Wyjazd do Nirbator 

• Z mieszkańcami Pukinina 

• Pan Jacek Adamczyk 

• Pan Zbigniew Pacho- Miejska Biblioteka Publiczna 

• Odbiór drogi ul. Targowa 

• Ws. dyżurów aptek – starostwo 

• Akt notarialny TBS aport - Agnieszka Przytuła 

• Ze spółdzielnią mieszkaniowa mała ws. nabycia działek 

• Pani Monika Rybicka 

• Światowy dzień seniora 

• Ws. elektrowni 

• Pan dyrektor Andrzej Piętka 

• Pan Łukasz Szymczak-  ws. jarmarku 

• Rada ds. rodziny Kazimierczak 

• Wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego- Wojewódzki Dzień Edukacji 

• Ks. Bogumił Karp 

• Tabletki jodu 

• Pan Michał Krawczyk 

• W Starostwie Rawskim - podpisanie umowy z WFOŚ (SP 1, P1) 

• Pan Tadeusz Detkowski 

• Ze Stowarzyszeniem AMAZONEK 

• Supernauczyciel 

• Dzień nauczyciela 

• W Zgo Aquarium 

• Pan Robert Nagórka- komunikacja miejska 

• Pan Przemysław Król 

• Ws. jarmarku 

• Z radnymi 

 

Radny Stanisław Kabziński zapytał czego dotyczyło spotkanie z przeorem Wojciechem 

Adamczewskim. 

Burmistrz Piot Irla udzielając odpowiedzi powiedział, że spotkanie dotyczyło przygotowań do 

remontu kościoła Ojców Pasjonistów. W maju przyszłego roku kościół będzie składał wniosek 

o dofinansowanie.  

 

Radny Leszek Jarosiński zapytał kiedy będzie oddana  do użytku Hala Tatar. 

Burmistrz Piotr Irla udzielając odpowiedzi powiedział, że prace mają zakończyć się do końca 

miesiąca. Oficjalne otwarcie będzie prawdopodobnie około połowy listopada.  
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Więcej pytań nie było. 

 

 

Ad. 12 Interpelacje, zapytania.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść uchwały Nr III/209/2022 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 września 2022 r. w 

sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka za pierwsze półrocze 2022 r. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała 

pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 

pierwsze półrocze 2022 r.  

 

Radny Tadeusz Boczek zabierają głos podziękował Burmistrzowi za remont chodnika na  

ul. Solidarności.  

Radny Leszek Jarosiński złożył na ręce Przewodniczącej Rady Miasta Grażyny Dębskiej trzy 

interpelacje skierowane do Burmistrza Miasta . 

 

Pierwsza z interpelacji dotyczyła prośby o to, aby Miasto Rawa Mazowiecka przystąpiło do 

łańcucha dystrybucji węgla importowanego przez spółki skarby państwa. 

W drugiej interpelacji radny Leszek Jarosiński poprosił o informację na co konkretnie zostaną 

wydatkowane środki przekazane dla Miasta Rawa Mazowiecka z przeznaczeniem m.in. na 

zakup energii, ciepła oraz inwestycje. 

Trzecia interpelacja dotyczyła udzielenia informacji na temat działań podejmowanych przez 

Urząd Miasta i miejskie jednostki organizacyjne od 2018 r. w celu obniżenia kosztów i zużycia 

energii. 

 

Radny Stanisław Kabziński zapytał skąd będzie sprowadzany węgiel do naszego miasta. 

Zwrócił tez uwagę na handel na ul. Kolejowej. Ponadto przypomniał, że nie został zaproszony 

na odbiór ul. Gąsiorowskiego.  

 

Burmistrz Piotr Irla udzielając odpowiedzi zwrócił uwagę, że nie było jeszcze odbioru  

ul. Gąsiorowskiego i że Pan radny na pewno zostanie na niego zaproszony.  

 

Radny Stanisław Kabziński powiedział, że gdyby brał udział w pracach na ul. Gąsiorowskiego 

to wtedy mógłby powiedzieć, co jest źle robione.  

 

Burmistrz Piotr Irla nawiązując do pytania odnośnie dystrybucji węgla, podkreślił, że on na 

razie sam nie ma więcej informacji na ten temat. Miasto nie ma koncesji na sprzedaż węgla, 

nie ma miejsca na jego składowanie a także odpowiedniej wagi i sprzętu do ładowania.  

 

Więcej pytań nie było. 
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Na tym zakończono sesję. 

Sesja trwała od godz. 10.00 do 12.00. 

 

Protokół przygotowała: 

Katarzyna Madej  

 

Przewodnicząca  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 
Grażyna Dębska 


