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P R O T O K O Ł  

z obrad XLV Sesji VIII kadencji Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka w dniu 24 listopada 2022 r. 

 

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

Mazowieckiej.  

Uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni byli Małgorzata Rudniak i Tomasz Góraj.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla, Skarbnik Miasta, Naczelnicy 

Wydziałów Urzędu Miasta oraz zaproszeni goście. 

 

Obrady XLV Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska. 

Powitała uczestników obrad oraz radnych przybyłych na sesję. 

 

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych.  

 

Po stwierdzeniu kworum Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska oraz Burmistrz Miasta 

Piotr Irla wręczyli nagrody w konkursie „Rawa Mazowiecka  Miastem Kwiatów i Zieleni”. Był to 

konkurs organizowany przez Urząd Miasta. W trzech kategoriach: ogródki przydomowe, ogródki 

przyblokowe i balkony wpłynęło łącznie 18 zgłoszeń. Komisja konkursowa składająca się z 

zastępcy Burmistrza Miasta, pracowników urzędu oraz radnych dokonała dwukrotnych oględzin 

zgłoszonych ogródków. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, gadżety 

promocyjne miasta oraz bony pieniężne na zakupy.  

 

Po  wręczeniu nagród nastąpiła dalsza część obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do 

proponowanego porządku obrad. 

 

Burmistrz Piotr Irla zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów 

uchwał: 

- autopoprawka do budżetu miasta Rawa Mazowiecka na 2022 r.  

- w sprawie Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Rawa Mazowiecka. 

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4. 

- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4., przy ul. Południowej i ul. Polnej. 
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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 13 radnych, za- 13, przeciw -.0, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego Studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka. 

 został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za- 13, przeciw -.0, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Projekt uchwały dotyczący Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka wszedł do porządku obrad jako punkt 15.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4. 

 

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 

ewidencyjny nr 4 został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za- 13, przeciw -.0, 

wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Projekt uchwały dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4 wszedł do porządku obrad jako punkt 16.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie wniosek Burmistrza w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4., przy ul. 

Południowej i ul. Polnej.  

 

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 

ewidencyjny nr 4, przy ul. Południowej i ul. Polnej, został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 
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radnych, za- 13,  

przeciw -0, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Projekt uchwały dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4, przy ul. Południowej i ul. Polnej wszedł do 

porządku obrad jako punkt 17.  

 

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 XLIV Sesji Rady Miasta. 

4. Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu.  

5. Określenie zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe 

Mieszkanie” realizowanego na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2022-2024.  

6. Określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2023 rok. 

7. Wniosek w sprawie wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.  

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. 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. 

11. 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.  

12. Ustalenie „Regulaminów korzystania z bazy rekreacyjno- sportowej Ośrodka Sportu i 

Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej należącej do Miasta Rawa 

Mazowiecka”.  

13. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2023 rok. 

14. Ustalenie stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do jednostek 

systemu oświaty.  
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15. W sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4. 

17. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4, przy ul. Południowej i ul. Polnej.  

18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej w roku  

szkolnym 2021/2022.  

19. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 

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

organizacyjne miasta w III  kwartale 2022 r. 

21. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

22. Interpelacje, zapytania. 

23. Sprawy różne. 

24. Zakończenie obrad. 

 

Radni przyjęli proponowany porządek obrad. 

 

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

 

Nie było uwag do protokołu z obrad XLIV sesji. 

 

 

Ad. 4 Wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu.  

 

Temat referował radny Leszek Jarosiński, członek klubu Prawa i Sprawiedliwości. 

Powiedział m.in.: 

Dnia 24 marca 2022 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka przyjęła uchwałę nr XXXVII/314/22 w 

sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu. Jako miejsce takiego 

handlu wskazano lokalizację na działce nr 301/1, obręb nr 1, położonej przy ul. Kolejowej w 

Rawie Mazowieckiej. 

Warto zwrócić uwagę, że we wskazanej lokalizacji rozpoczęła się budowa Centrum Usług 

Opiekuńczo- Mieszkalnych , co uniemożliwia realizację projektu i koniecznym jest wskazanie 

nowego miejsca. Należy również podkreślić, iż „centrum handlowe” naszego miasta położone 

jest w obrębie ulic: Mickiewicza, Konstytucji 3- Maja , Reymonta oraz Targowej.  

W naszej ocenie zasadnym jest wskazanie lokalizacji, która umożliwi oraz ułatwi prowadzenie 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Wskazana lokalizacja znacząco 

zwiększy dostęp  mieszkańców Rawy do wyrobów tradycyjnych, żywności wysokiej jakości 

produkowanej przez lokalnych rolników, do owoców i warzyw.  
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Burmistrz Piotr Irla zabrał głos w tej sprawie. W swojej wypowiedzi nawiązał m.in. do opinii 

radcy prawnego urzędu dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały. Ponadto przedstawił 

kilka argumentów na to, że wyznaczenie takiego bezpłatnego miejsca do prowadzenia handlu 

na targowisku przy ul. Mickiewicza byłoby niezgodne zarówno z obowiązującym tam 

regulaminem, jak i niesprawiedliwe w stosunku do tych handlujących, którzy płacą za miejsca 

do handlu.  

 

Radny Stanisław Kabziński- wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił opinię 

komisji. 

Komisja Komunalna nie zaopiniowała proponowanego projektu uchwały .  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

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

oraz ustalenia regulaminu określającego zasady tego handlu.  

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została odrzucona. Głosowało 13 radnych. Za- 4, przeciw-9, 

wstrzymujących-0.  

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 5 Określenie zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” 

realizowanego na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2024.  

 

Temat referowała Mariusz Szadkowski- kierownik Biura Rewitalizacji.  

Powiedział m.in.: 

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 

Programem Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie" w ramach którego możliwe jest pozyskanie 

przez gminę środków finansowych na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę 

efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

mieszkalnych konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na 

dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2022 -2024 w celu możliwości przystąpienia do ww. programu. Miastu 

Rawa Mazowiecka została przesłana decyzja z WFOŚiGW w Łodzi o pozytywnym rozpatrzeniu 

wniosku o udzielenie dofinansowania.  

 

Radny Stanisław Kabziński- wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił opinię 

komisji. 

Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” 

realizowanego na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2022-2024.  

 

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

przeciw-0, wstrzymujących-0.  

 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 6 Określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2023 rok. 

 

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak.  

 

Przedstawiam projekt uchwały Rady Miasta w zakresie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących od stycznia 2023 roku. 

W projekcie proponuje się waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji określony przez 

Ministra Finansów dla stawek podatków i opłat lokalnych na 2023 rok tj.111,8 % w stosunku do 

stawek maksymalnych obowiązujących na rok 2022. 

Waloryzacja stawek podatku od nieruchomości pozwoli chociaż w niewielkim stopniu 

zrekompensować znaczny ubytek dochodów bieżących Miasta Rawa Mazowiecka 

spowodowany zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. 

podwyższenie kwoty wolnej od podatku, zwolnienie z podatku dochodów uzyskiwanych  

z emerytur i rent.  

Proszę o wyrażenie zgody i przyjęcie w niniejszym projektu uchwały niższej stawki podatku od 

nieruchomości dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, 

położnych w ścisłej strefie obszaru miasta objętego pracami inwestycyjnymi, prowadzonymi 

przez Miasto Rawa Mazowiecka w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej Rynku Starego 

Miasta oraz obszaru staromiejskiego, podobnie jak przyjęła Rada Miasta w uchwale określającej 

wysokość stawek podatku na rok 2022. 

Dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w strefie 

zostałaby w 2023 roku obniżona  do 18 zł za m2 powierzchni zajętej na prowadzenie 

działalności gospodarczej.  

W załączniku do projektu niniejszej uchwały sporządzony został obszar miasta objęty niższą,  

preferencyjną stawką podatku  od nieruchomości ten sam, który obowiązywał w 2022 roku. 

Obniżenie stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej stanowić będzie  dla tych podatników pomoc publiczną i muszą być zastosowane 

wobec nich przepisy prawa regulujące udzielanie pomocy de minimis, opisane w § 2 projektu 

uchwały.  

Dla pełnego zobrazowania proponowanych stawek  podatku od nieruchomości przedstawiam 

Państwu zestawienie tabelaryczne, które obrazuje, jak kształtują się stawki podatku od 



7 
 

nieruchomości na terenie naszego Miasta, w porównaniu z górnymi stawkami podatku 

określonymi na 2023  rok przez Ministra Finansów: 

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości  obowiązujące w danym roku 

podatkowym, ulegają corocznej zmianie w oparciu o półroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych. Wskaźnik ten, to nic innego jak inflacja (w ujęciu półrocznym). W 2023 roku 

stawki w podatkach i opłatach lokalnych będą wyznaczane w oparciu o wzrost cen w I połowie 

2022 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ostatnim czasie GUS wskazał, że 

parametr ten wynosi 11,8 pkt. proc. Właśnie o tyle w 2023 r. wzrosną maksymalne stawki m.in. 

podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. 

Zestawienie tabelaryczne, które obrazuje, jak kształtują się stawki podatku od nieruchomości na 

terenie naszego Miasta, w porównaniu z górnymi stawkami podatku określonymi na 2023  rok 

przez Ministra Finansów: 

Wyszczególnienie stawki obowiązujące  

na terenie miasta w  

2022 roku wg. 

uchwały 

Rady Miasta 

stawki max 

określone przez 

MF na 2023  r. 

za 1 m 2 pu 

stawki według 

projektu 

uchwały Rady 

Miasta na  

w 2023 roku  

za 1 m 2 pu  

budynki mieszkalne 

 

0,48 1,00 0,54 

budynki związane z działalnością 

gospodarczą na pozostałym 

obszarze miasta 

 

 

21,00 

 

28,78 

 

23,00 

budynki związane z działalnością 

gospodarczą na obszarze miasta 

określonym w załączniku do 

projektu uchwały (strefa ochrony 

konserwatorskiej centrum miasta) 

16,00 28,78 18,00 

Budynki związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych 

 

4,40 5,87 5,00 

Budynków zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie 

obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym 

9,50 13,47 10,50 

Komórki 3,37 9,71 3,70 

budynki pozostałe 6,70 9,71 7,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mojafirma.infor.pl/tematy/inflacja/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/nieruchomosci/
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Grunty 

- związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą  

- pozostałe 

- pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi 

lub wodami 

powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych  od 1 ha 

- niezabudowane objęte obszarem 

rewitalizacji, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji i położonych na 

terenach, dla których miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę 

mieszkaniową, usługową albo 

zabudowę o przeznaczeniu 

mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy… 

 

0,76 

0,35 

 

3,60 

 

 

 

 

 

 

1,00 

 

1,16 

0,61 

 

5,79 

 

 

 

 

 

 

3,81  

 

0,90 

0,40 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

1,00 

  

 

Radny Leszek Jarosiński zapytał, która to już jest podwyżka podatków od 2018 r. Ponadto radny 

chciał też wiedzieć jaką kwotę miasto dostało od rządu na potrzeby związane z covidem i 

podwyżką cen energii.  

 

Skarbnik Jolanta Witczak udzieliła odpowiedzi.  

W zeszłym roku podwyżka była w granicach 7 %. 

 

Burmistrz Piotr Irla zabrał głos. 

Powiedział, że podatki od 2019 r. były podnoszone co roku( zawsze w granicach inflacji). 

Wyjątkiem był ubiegły rok, kiedy to wyznaczyliśmy strefę obniżenia podatku od nieruchomości 

dla lokali w strefie rewitalizacji. Miasto otrzymało 3 mln 208 zł na uzupełnienie niedoboru z 

podatku PIT. Niestety na tej zmianie straciliśmy 4 mln zł.  

 

Radny Leszek Jarosiński zwrócił uwagę, że w dobie kryzysu przedsiębiorcom nie powinno się 

podnosić podatków. Podobnie jak w poprzednich latach podnosiliśmy podatek od środków 

transportowych i niektóre firmy zamknęły swoje siedziby w naszym mieście. Dobrą decyzją było 
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to, że w tym roku podatek od środków transportowych pozostawiliśmy na tym samym 

poziomie.  

 

Radny Sławomir Stefaniak powiedział, że chyba teraz możemy mówić bardziej o rewaloryzacji, a 

nie podnoszeniu podatków bo to jest podwyżka tylko o poziom inflacji. Jeśli nie podniesiemy 

podatków to będziemy musieli zrezygnować z realizacji inwestycji.  

 

Skarbnik Jolanta Witczak zabrała głos w dyskusji. 

W wielu miastach w tym roku był problem z przygotowaniem budżetu na 2023 r. Gdyby rząd nie 

podniósł kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł, nie zwolnił z podatku osób pracujących do 26 

roku życia czy też nie obniżył podatku z 17 do 12 %, to mielibyśmy więcej pieniędzy w budżecie.  

  

Burmistrz Piotr Irla zabierając głos przedstawił kilka argumentów za tym, że podnoszenie 

podatków jest niezbędne.  

 

Radny Leszek Jarosiński podkreślił, że większość inwestycji, które wykonywane są w Rawie, jest 

dzięki pomocy rządu, bo miasta na pewno nie byłoby na to stać. Podnoszenie podatków to nie 

jest najlepszy sposób.  

 

Radny Daniel Łaski podkreślił, że przedsiębiorcy niewątpliwie odczują tą podwyżkę, zwłaszcza w 

tak trudnym czasie. Powiedział, że po prostu nie wyobraża sobie podnoszenia podatków w tak 

trudnym czasie.  Skoro przyszły rok zapowiada się taki ciężki, to może po prostu zrezygnujmy z 

pewnych inwestycji.  

 

Radny Stanisław Kabziński powiedział, że krzywdzące jest to, że w strefie rewitalizacji 

przedsiębiorcy mają obniżony podatek, a inni muszą płacić normalnie. Podobnie jest z tym 

handlem na ul. Kolejowej, gdzie tak naprawdę nie ma żadnego kupującego.  

 

Radny Sławomir Stefaniak- przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. 

Komisja większością głosów pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.  

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych. 

Za- 8, przeciw-5, wstrzymujących-0.  

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  
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Ad. 7 Wniosek w sprawie wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.  

 

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak. 

Powiedziała m.in.: 

Zwracam się z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie wymiary podatku rolnego w 2023 

roku w oparciu o średnią cenę skupu jednego kwintala żyta, określoną przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. Prezes GUS w swoim komunikacie określił cenę skupu żyta na potrzeby 

wymiaru podatku rolnego w 2023 roku na kwotę 74,05 zł za kwintal i cena ta odpowiadała 

średniej cenie sprzedaży żyta jaka obowiązywała na rynku rolnym, na terenie kraju.  

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, podatek rolny 

ustala się  jako  równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta wyliczoną w oparciu o średnią cenę 

skupu żyta określoną przez GUS  od 1 ha przeliczeniowego gruntu. 

Wnioskuję o pozostawienie w 2023 roku do wymiaru podatku rolnego cenę skupu na poziomie 

określonym przez Prezesa GUS. Ustalona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta odpowiada 

faktycznej cenie jaką otrzymują rolnicy za sprzedaż kwintala żyta.  

Wnioskuję również  o pozostawienie do wymiaru podatku leśnego w 2023 roku średniej ceny 

sprzedaży drewna, obliczonej na podstawie średniej ceny 1 m 3 drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2022 r. tj. w wysokości 323,18  zł za 1 m 3. 

Nie było pytań.  

 

Radny Sławomir Stefaniak- przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  

 

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

przeciw-0, wstrzymujących-0.  

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

 

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

 

Temat referowała Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak.  

Powiedziała m.in.: 

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

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

kwoty 3 900 000 zł po stronie zwiększeń planowanych dochodów w dziale 853 – Pozostałe 

zadania w zakresie polityki społecznej w § 0970. Są to planowane dochody z tytułu obsługi przez 

Miasto Rawa Mazowiecka zadania dotyczącego sprzedaży na rzecz naszych mieszkańców paliwa 

stałego dla gospodarstw domowych. Dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży opału (węgla i 

innych paliw stałych) w cenie 1,5 tys. zł za tonę.  

Kwota zwiększeń planowanych wydatków- w dziale 853, rozdziale 85395 na kwotę 3 900 000 zł 

stanowi środki przeznaczone na zakup i dystrybucję węgla i innych paliw stałych na 
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preferencyjnych zasadach na rzecz mieszkańców naszego miasta . Szczegółowe zasady 

dystrybucji stałych paliw określa ustawa Zakup preferencyjnych paliwa stałego dla gospodarstw 

domowych. 

Ponadto wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych w dziale 900- Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 kwotę 13 000 zł na zakup drona ze środków 

pozyskanych z WFOŚ i GW w Łodzi na obsługę zadań związanych z ochroną powietrza. Dron 

posłuży do monitorowania jakości powietrza w mieście. 

 

Radny Leszek Jarosiński podziękował Burmistrzowi, że zdecydował żeby miasto przystąpiło do 

dystrybucji węgla. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poddała pod głosowanie autopoprawkę do 

budżetu miasta.  

 

Autopoprawka do budżetu miasta na 2022 r. w głosowaniu imiennym została przyjęta 

jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za – 13,przeciw- 0, wstrzymujących-0.  

Wykaz imienny w załączeniu.  

 

Następnie Skarbnik Miasta-Jolanta Witczak  przedstawiła przedłożoną  zmianę budżetu Miasta 

na 2022 rok wraz z  proponowaną autopoprawką: 

 

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2022 rok obejmuje: 

I. Zmiany w planie dochodów. 

1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

- zmniejszenie o kwotę 20 000 zł w § 0470 wysokości planowanych dochodów z opłaty za trwały 

zarząd nieruchomości, korekta planu do wysokości uzyskanych dochodów z opłaty, 

- zmniejszenie o kwotę 80 000 zł w § 0760 planowanych dochodów z opłat z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości, korekta planu do 

wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu, 

- zwiększa się o kwotę 308 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0770 ze sprzedaży 

składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta, korekta planu do 

wysokości przewidywanego wykonania wpływów w br. 

2/ 750 – Administracja publiczna. 

- zwiększenie o kwotę 6 000 zł w § 0950 planowanych dochodów z wpływów z tytułu wypłaty 

odszkodowań za uszkodzone mienie, 

3/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat. 

- zwiększenie o kwotę 3 238 446,91 zł w § 0010 planowanych dochodów z udziałów Miasta w 

podatku dochodowym PIT, przekazanych na podstawie art.70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 

roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

- zmniejszenie o kwotę 300 000 zł w § 0310 planowanych dochodów z podatku od 

nieruchomości od osób prawnych, korekta do wysokości przewidywanych wpływów w br. 
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- zmniejszenie o kwotę 9 000 zł w § 0320 planowanych dochodów z podatku rolnego, korekta 

do wysokości przewidywanych dochodów w br. 

- zmiana w planie dochodów w § 0500 na kwotę 195 000 zł dotyczy przeniesienia tej kwoty w 

planie dochodów z tego podatku pomiędzy wpływami od osób prawnych i osób fizycznych, 

- w § 0640 to wpływy z kosztów upomnień w kwocie 1 000 zł, 

- zwiększenie planu dochodów w § 0910 o kwotę 2 000 zł wysokość dotyczy odsetek od 

nieterminowo wnoszonych opłat. 

4/ Dział 758 – Różne rozliczenia.  

5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

- w § 2007 i § 6257 kwoty pokazane w zmianach dotyczą wprowadzenia środków z budżetu Unii 

Europejskiej, które Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka pozyskał z Europejskiego Funduszu 

Społecznego na realizację projektu oświatowego w przedszkolach miejskich pn. „Rawa 

Mazowiecka wspiera przedszkolaków”. Projekt realizowany w trzech przedszkolach miejskich: 

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

oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek”. Cel szczegółowy projektu to tworzenie 

warunków powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji od najwcześniejszych lat życia. 

6/ Dział 852 – Pomoc społeczna. 

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

z Funduszu COVID w wysokości 3 900 zł przeznaczonych na udzielenie pomocy obywatelom 

Ukrainy, 

- § kwota 324 861 zł w § 2180 z budżetu państwa na pomoc obywatelom na rekompensaty 

energetyczne, dodatki energetyczne dla podmiotów wrażliwych, rekompensaty dla 

przedsiębiorstw energetycznych. 

7/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 

W § 0970 kwota 3 900 000 zł po stronie zwiększeń planowanych dochodów. Są to planowane 

dochody z tytułu obsługi przez Miasto Rawa Mazowiecka zadania dotyczącego sprzedaży na 

rzecz naszych mieszkańców paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Dochody dotyczą 

wpływów ze sprzedaży opału (węgla i innych paliw stałych) w cenie 1,5 tys. zł za tonę. 

II. Zmiany w planie wydatków. 

1/ Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa. 

- zmniejsza się o kwotę 24 000 zł planowane wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty 

przejęte pod budowę dróg miejskich, 

- rozdział 70007 - zwiększenie o kwotę 40 000 zł dotyczy planowanych wydatki na utrzymanie 

mieszkaniowych zasobów socjalnych. 

2/ Dział 710 – Działalność usługowa. 

- zwiększa się o kwotę 14 000 zł planowane wydatki na wykonanie zmian planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałych prac planistycznych. Korekta wydatków do 

wysokości faktycznych potrzeb w br. na realizację zadań, 

- zwiększenie planu wydatków na opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami o 10 

000 zł. 
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3/ Dział 750 – Administracja publiczna. 

- rozdział 75023 – zwiększenie o kwotę 490 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących 

na realizację zadań własnych w tym na wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta Rawa 

Mazowiecka, wydatki statutowe ( zakup energii elektrycznej, cieplnej, zakup paliwa, zakup 

usług pozostałych). Korekta wydatków do wysokości przewidywanego wykonania. 

4/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego. 

- rozdział 75702 - zwiększenie o kwotę 800 000 zł planowane wydatki na opłatę odsetek od 

kredytów, pożyczek i obsługi obligacji komunalnych. Korekta planu do wysokości faktycznych 

wydatków na ten cel w br. 

5/ Dział 758 – Różne rozliczenia. 

- zwiększa się o kwotę 82 446,91 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 

6/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 

- rozdział 80101 - zwiększenie o 150 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących 

w szkołach podstawowych na zabezpieczenie wydatków statutowych w placówkach miejskich, 

- rozdział 80104 – w planie wydatków bieżących i majątkowych wprowadza się środki z budżetu 

Unii Europejskiej na realizację w br. projektu finansowanego z EFS pn. „Rawa Mazowiecka 

wspiera przedszkolaków”. Ponadto zwiększa się wydatki statutowe o kwotę 90 000 zł na 

pokrycie bieżących zobowiązań finansowych placówek miejskich. 

- rozdział 80149 – planowane wydatki na realizację projektu pn. „Rawa Mazowiecka wspiera 

przedszkolaków”, skierowanego na wsparcie edukacyjne dzieci z niepełnosprawnościami 

objętych opieką przedszkolną. 

7/ Dział 852 – Pomoc społeczna. 

- rozdział 85231 – środki w wysokości 3 900 zł z budżetu państwa na pomoc dla obywateli 

Ukrainy. 

- rozdział 85295 - w wysokości 324 861 zł przeznaczonych na wypłatę rekompensat 

energetycznych, dodatków dla podmiotów wrażliwych, dodatku dla przedsiębiorstw 

energetycznych. 

8/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

kwota zwiększeń planowanych wydatków w rozdziale 85395 na kwotę 3 900 000 zł stanowi 

środki przeznaczone na zakup i dystrybucję węgla i innych paliw stałych na preferencyjnych 

zasadach na rzecz mieszkańców naszego Miasta. Szczegółowe zasady dystrybucji stałych paliw 

określa ustawa 

9/ Dział 855 – Rodzina.  

- rozdział 85505 – wydatki w kwocie 5 000 zł na zwrot świadczeń pobranych nienależnie. 

10/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

- rozdział 90004 – zwiększenie o kwotę 100 000 zł planowanych wydatków związanych z 

pokryciem zobowiązań ponoszonych na utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta. 

- rozdział 90005 wydatki na kwotę 13 000 zł przeznaczone na zakup drona z środków 

pozyskanych z WFOŚ w Łodzi na obsługę zadań związanych z ochroną powietrza. Dron posłuży 

do monitorowania jakości powietrza w mieście. 

- rozdział 90013 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 15 000 zł na zadanie związane z 
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opieką nad bezdomnymi zwierzętami. 

- rozdział 90015 – środki w kwocie 50 000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zakupu energii 

elektrycznej oświetlenia ulicznego. 

- rozdział 90019 – środki w kwocie 25 000 na wydatki związane z ochrona środowiska na rzecz 

miasta. 

- rozdział 90095 – zwiększenie o kwotę 233 000 zł planowanych wydatków na pokrycie 

zobowiązań z tytułu dopłaty do taryf dostawy wody i ścieków oraz pokrycie kosztów opłat za 

odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych, będących własnością Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

11/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

- rozdział 92109 – dokonuje się zwiększenia kwoty planowanej dotacji na działalność statutową 

dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 50 000 zł. 

- rozdział 92116 – dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty dotacji na działalność statutową 

dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 50 000 zł, korekta dotacji stosownie do bieżących 

potrzeb jednostki. 

- rozdział 92118 – dokonuje się zwiększenia planowanej kwoty dotacji o 50 000 zł na działalność 

statutową dla Muzeum Ziemi Rawskiej. 

12/ Dział 926 – Kultura fizyczna 

W rozdziale 92605 dokonuje się zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę łączną 

10 000 zł na pokrycie niezbędnych do końca roku wydatków w dziedzinie sportu. 

III. Zmiany w planie rozchodów budżetu. 

Część środków pozyskanych z tytułu zwiększenia udziałów z podatku PIT pokazanych w planie 

dochodów w dziale 758, § 0010 nierozdysponowanych na pokrycie zobowiązań w planie 

wydatków niniejszego projektu uchwały, przenosi się do planu rozchodów budżetu na przelewy 

na rachunki lokatach w § 994. Jest to kwota 1 000 000 zł, która zostanie przeznaczona na 

realizację inwestycji własnych Miasta Rawa Mazowiecka w 2023 roku. Środki te zostaną ujęte w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej w przychodach. 

 

Radny Leszek Jarosiński poprosił Skarbnik Miasta- Jolantę Witczak o udzielenie informacji 

dotyczącej wysokości długu miasta (poprosił o przygotowanie takiej informacji na komisji). 

Ponadto przekazał podziękowania mieszkańców ul. Staffa za remont ulicy.  

 

Skarbnik Miasta- Jolanta Witczak udzieliła odpowiedzi radnemu Leszkowi Jarosińskiemu.  

Na koniec 2021 r. zadłużenie faktyczne wynosiło 52 mln 913 zł. Prognoza na 2022 r. to 62 mln 

840 zł (ale faktyczne zadłużenie może  być niższe).  

 

Radny Sławomir Stefaniak – przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

zmiany budżetu miasta na 2022 r.  
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Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało-  13 radnych, za-13, 

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 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. 

Radny Sławomir Stefaniak – przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji. 

Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  
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Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2022-2025 i prognozy długu.  

 

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

przeciw- 0, wstrzymujących- 0.  

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

W tym momencie sesji Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zarządziła 25 minut 

przerwy. 

 

Ad.10 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 Katarzyna Waluchowska- pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

 

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. 

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 zapytał czy jakość usług i częstotliwość odbioru odpadów pozostaną na 

tym samym poziomie? 

Burmistrz Piotr Irla powiedział, że nic się w tej kwestii nie zmieni. Jeśli jakieś zmiany będą 

konieczne to Państwo radni na pewno zostaną o tym poinformowani.  

Radny Stanisław Kabziński- wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił opinię 

komisji. Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

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

przeciw- 0, wstrzymujących- 0.  

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

 

Ad. 11 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.  

 

Temat referowała Katarzyna Waluchowska- pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej  

Powiedziała m.in. 

Zgodnie z art. 6r 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 w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

W dniu 23 czerwca 2022 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwaliła 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 uchwałą Nr XL//350/22. 

W dniu 18 lipca 2022 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi wystosował do Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: PNIK-I.4131.773.2022, dotyczące 

kontroli legalności ww. uchwały, a następnie w dniu 1 sierpnia 2022 r. organ nadzorujący wydał 

rozstrzygnięcie nadzorcze znak: PNIK-I.4131.773.2022 stwierdzające nieważność ww. uchwały 

w całości. 

Po ustosunkowaniu się do uwag ujętych w rozstrzygnięciu nadzorczym oraz z uwagi na 

konieczność dostosowania zapisów ww. uchwały do aktualnie obowiązujących regulacji 

prawnych, uznaje się podjęcie niniejszej uchwały za uzasadnione. 

 

Radny Stanisław Kabziński- wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił opinię 

komisji. Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała 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.  

 

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

przeciw- 0, wstrzymujących- 0.  

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
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Ad. 12 Ustalenie „Regulaminów korzystania z bazy rekreacyjno- sportowej Ośrodka Sportu  

i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej należącej do Miasta Rawa 

Mazowiecka”.  

 

Temat referował Grzegorz Stefaniak-dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Powiedział m.in.: 

Obecnie obowiązujące Regulaminy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej zostały 

przyjęte Uchwałą Nr VII/67/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 kwietnia 2007 roku. Od 

czasu przyjęcia regulaminy nie były zmieniane. W tym okresie w przepisach prawa zaszły istotne 

zmiany, tym samym niezbędne jest dostosowanie postanowień regulaminów do 

obowiązującego stanu prawnego.  

W uchwale wprowadzono zmiany: 

1. Dodano regulamin wypożyczalni rowerów 

2. Dodano regulamin korzystania z parku dla psów 

3. Dodano regulamin korzystania ze strefy chillout 

4. Dodano regulamin korzystania z „Letniej Strefy Gier” nad Zalewem Tatar. 

5. Dodano regulamin korzystania z sauny. 

6. Zaktualizowano treść zapisów. 

 

Zakres zmian koniecznych do wprowadzenia w Regulaminach wskazuje, że na celowe uznać 

należy uchylenie całego aktu oraz jego przyjęcie w nowym brzmieniu. Bez wątpienia ułatwi to 

stosowanie regulaminów w praktyce oraz pozwoli na uniknięcie wątpliwości dotyczących 

obowiązywania jego poszczególnych zapisów.  

 

Nie było pytań. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

ustalenia „Regulaminów korzystania z bazy rekreacyjno- sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji  

im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej należącej do Miasta Rawa Mazowiecka”.  

 

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

przeciw- 0, wstrzymujących- 0.  

Wykaz imienny w załączeniu. 

 

 

Ad. 13 Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

 

Temat referował Arkadiusz Rataj- naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.  

Powiedział m.in.: 
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Zgodnie z dyspozycją przepisu art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie – organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art.3 ust.3 tej ustawy, roczny program współpracy z tymi podmiotami. Konsultacje tego 

programu zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Nr LIII/391/10 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 

ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej Program ten zawiera 

wszystkie elementy wymagane przepisem art.5a ust.4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Współpraca z organizacjami odbywa się na zasadach określonych w ustawie oraz przy 

zachowaniu rzetelności w przepływie informacji, terminowości, systematyczności, 

współuczestnictwa i równości w traktowaniu wszystkich podmiotów objętych współpracą. 

Współpraca miasta z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych z zakresu: 

1) edukacji, oświaty i wychowania; 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4) pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

6) ochrony i promocji zdrowia; 

7) promocji i organizacji wolontariatu; 

8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 

9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

10) działalności na rzecz rodziny; 

11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

12) ratownictwa i ochrony ludności; 

 

Współpraca miasta z organizacjami odbywać się będzie w następujących formach: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych określonych w ustawie, które może mieć 

formę: 

a) powierzania, 

b) wspierania; 
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2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania; 

3) konsultowania z organizacjami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 

z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli władz miasta; 

5) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r.,poz.1057); 

7) udzielania pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta źródeł 

finansowania, a w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, opiniowania 

wniosków o granty i dotacje, udzielania rekomendacji; 

8) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji poprzez np. szkolenia, 

konferencje, 

9) funkcjonowania Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którego celem jest 

promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

10) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej wspólnych działań 

miasta i organizacji; 

11) udzielania pomocy merytorycznej dla projektów realizowanych przez organizacje, 

przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta; 

12) udzielania pomocy organizacjom w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o podobnym 

charakterze z miast partnerskich; 

13) umożliwienia umieszczania przez organizacje na stronie internetowej miasta informacji 

dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań miasta; 

14) współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ w zakresie szkoleń 

i doradztwa dla organizacji. 

 

Program na rok 2023 realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 

2023 roku. 

2.Program będzie realizowany poprzez: 

1) prowadzenie otwartych  konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

2) współpracę miasta, Rady Miasta, organizacji i mieszkańców w realizacji zadań 

publicznych, w tym przeprowadzanie konsultacji społecznych; 

3) powołanie wspólnych komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym. 

 

Wysokość środków planowanych na realizację programu wynosi 1 001 000 zł. 
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Radna Celina Szczur- przewodnicząca Komisji Oświaty przedstawiła opinię komisji. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  na 2023 rok. 

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało-  13 radnych, 

za-12, przeciw- 1, wstrzymujących-0. 

Radna Katarzyna Kitlińska od razu po głosowaniu zgłosiła, że przez przypadek zagłosowała 

przeciw przyjęciu uchwały. Poprosiła o zaliczenie jej głosu jako  „za” przyjęciem uchwały. W 

związku z powyższym wynik głosowania imiennego przedstawia się następująco: głosowało – 

13 radnych, za- 13, przeciw-0, wstrzymujących- 0.  

 

 

Ad. 14 Ustalenie stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do jednostek systemu 

oświaty.  

 

Temat referował Arkadiusz Rataj- naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.  

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; 
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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. 

W związku ze zmianą treści art. 39a ust.  3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka jest obowiązana podjąć uchwałę w sprawie określenia stawki za 

jeden kilometr przebiegu pojazdu, dla potrzeb zwrotu kosztów przewozu na podstawie umów 

zawartych między Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka a rodzicami. Przedmiotowa stawka za 

jeden kilometr nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a 

ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  Ustalona w uchwale stawka za 1 

km jest stawką ujednoliconą bez względu na rodzaj pojazdu, którym rodzic dowozi dziecko. 

Nie było pytań.  

 

Radny Sławomir Stefaniak – przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił opinię komisji.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie  

ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom  

kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do jednostek systemu oświaty. 

 

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

przeciw- 0, wstrzymujących- 0.  

Wykaz imienny w załączeniu. 

 

 

Ad. 15 W sprawie Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Temat referowała Magdalena Bernacik- naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami i Pan 

Andrzej Bargieła- projektant. 

Projekt Studium podlegał jednoczesnym procedurom sporządzenia przewidzianym przepisami 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

procedurom strategicznej oceny na środowisko przewidzianymi przepisami ustawy z dnia 3 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na . Projekt dokumentu 

podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu przez właściwe organy oraz zapewniono udział 

społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu. 
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W związku z przepisami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2022 r. poz. 1029 ze zm.) należy stwierdzić co 

następuje: 

1) Studium nie podlegało wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń 

dotyczących kierunków rozwoju przestrzennego i wskaźników zagospodarowania; 

2) w STUDIUM zostały uwzględnione: 

− ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

− opinie właściwych organów w niezbędnym zakresie, 

− w trakcie procesu wyłożenia projektu Studium wraz z prognozą do publicznego 

wglądu nie zgłoszono uwag, 

− z uwagi na położenie obszaru Studium nie przeprowadzono postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu zostały zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko. 

Mając na uwadze dynamiczny rozwój obszaru miasta Rawa Mazowiecka, wnosi się 

o przyjęcie i uchwalenie Studium nowej edycji z uchyleniem dotychczas obowiązującego 

dokumentu. 

Radny Leszek Jarosiński zapytał w jakim zakresie wójt gminy negatywnie zaopiniował 

proponowany projekt uchwały? Czy może rozpatrywano w trakcie rozmów z wójtem kwestie 

przyłączenia się do węzła Julianów, jadąc od strony Skierniewic, przy skręcie na Wałowice.  

 

Magdalena Bernacik- naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami udzieliła odpowiedzi. 

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaopiniował negatywnie projekt dokumentu z uwagi 

na położenie projektowanych terenów o dominującej formie zabudowy 

technicznoprodukcyjnej, składów i magazynów, obsługi komunikacji samochodowej i zapleczy 

technicznych motoryzacji z zabudową usługową przy granicy z wsiami Ścieki i Głuchówek, 

w bliskiej odległości od zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejącej 

i projektowanej), która to zabudowa może w opinii Wójta, negatywnie wpłynąć na jakość życia 

mieszkańców i może spowodować obniżenie wartości nieruchomości. 

 

Pan Andrzej Bargieła – projektant włączył się do dyskusji.  

Radny Stanisław Kabziński zwrócił uwagę, że ta projektowana droga pod S8 jest nie do 

przyjęcia bo jest to tylko przejazd gospodarczy. Dobrym pomysłem było połączenie  

ul. Mszczonowskiej i Skierniewickiej. Warto też zastanowić się nad lokalizacją cmentarza. 

Radny Stanisław Kabziński- wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił opinię 

komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały.  
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Przewodnicząca Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie Studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 13 radnych, 

za- 9, przeciw-3, wstrzymujących- 1. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 16 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4. 

 

Temat referowała Magdalena Bernacik- naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in.: 

 

Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom 

sporządzenia planu miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurom strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko przewidzianym przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych organów oraz zapewniono 

udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu. W związku z przepisami art. 55 ust. 3 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, należy 

stwierdzić co następuje: 

− projekt uchwały w sprawie planu miejscowego, jako dokument końcowy będący 

przepisem prawa, nie podlegał wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń; 

− w projekcie uchwały w sprawie planu miejscowego zostały uwzględnione opinie 

właściwych organów; 

− w trakcie procesu wyłożenia projektu planu miejscowego uwagi nie wpłynęły; 

− z uwagi na położenie obszaru planu miejscowego nie przeprowadzono postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

− zgodnie z przepisami art. 48 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 nie było wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko z uwagi na niewielką korektę obowiązującego dokumentu; 

− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu opierają się na przepisach art. 32 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Nie było pytań. 
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W tym momencie sesji radny Leszek Jarosiński opuścił sesje. Dokonano ponownego 

sprawdzenia kworum, które teraz wynosiło 12 radnych.  

 

Radny Stanisław Kabziński- wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił opinię 

komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 

ewidencyjny nr 4. 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych, za- 12, 

przeciw-0, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 17 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4, przy ul. Południowej i ul. Polnej.  

Temat referowała Magdalena Bernacik- naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in.: 

Projekt uchwały w sprawie planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom 

sporządzenia planu miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurom strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko przewidzianym przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

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

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 

Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych organów oraz zapewniono 

udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu. W związku z przepisami art. 55 ust. 3 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, należy 

stwierdzić co następuje: 

− projekt uchwały w sprawie planu miejscowego, jako dokument końcowy będący 

przepisem prawa, nie podlegał wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń; 

− w projekcie uchwały w sprawie planu miejscowego zostały uwzględnione opinie 

właściwych organów; 

− w trakcie procesu wyłożenia projektu planu miejscowego uwagi nie wpłynęły; 

− z uwagi na położenie obszaru planu miejscowego nie przeprowadzono postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

− zgodnie z przepisami art. 48 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 nie było wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko z uwagi na niewielką korektę obowiązującego dokumentu; 
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− propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu opierają się na przepisach art. 32 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Nie było pytań.  

 

Radny Stanisław Kabziński- wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej przedstawił opinię 

komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowany projekt uchwały. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 

ewidencyjny nr 4, przy ul. Południowej i ul. Polnej.  

 

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych, za- 12, 

przeciw-0, wstrzymujących- 0. 

Wykaz imienny głosowania w załączeniu.  

 

Ad. 18 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Rawie Mazowieckiej w roku  

szkolnym 2021/2022.  

 

Temat referował Arkadiusz Rataj- naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu. 

Powiedział m.in.: 

 

„Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022” przedstawiana 

jest Radzie Miasta Rawa Mazowiecka na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. 

Prawo oświatowe. 

Raport zawiera informacje na temat aktualnej w roku 2021/2022 sytuacji organizacyjnej, 

finansowej i dydaktycznej w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Rawa Mazowiecka. 

 

Struktura przedszkoli miejskich 

Przedszkole liczba dzieci 
liczba 

oddziałów 

średnia ilość 

dzieci w 

oddziale 

Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” 174 9 19,33 

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” 150 7 21,43 

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek” 156 7 22,29 
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Razem 480 23 20,87 

 

 

Struktura przedszkoli niepublicznych  

Przedszkole liczba dzieci 
liczba 

oddziałów 

średnia ilość 

dzieci w 

oddziale 

Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Kraina” 50 2 25,00 

Małe Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek” 39 2 19,5 

Niepubliczne Przedszkole „Happy Kids” 164 9 18,22 

Niepubliczne Przedszkole „EKOgroszki” 25 3 8,33 

Razem 278 16 17,38 

 

Struktura szkół podstawowych  

Szkoły podstawowe Liczba uczniów 
liczba 

oddziałów 

średnia liczba uczniów w 

oddziale 

klasa "0" 198 9 22,00 

klasa I 216 10 21,60 

klasa II 226 10 22,60 

klasa III 228 11 20,73 

klasa IV 217 10 21,70 

klasa V 212 10 21,20 

klasa VI 130 6 21,67 

klasa VII 247 13 19,00 

klasa VIII 294 13 22,62 

Razem 1968 92 21,39 

 

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych 

 

Szkoły podstawowe 

Rok szkolny 2021/2022 

Liczba uczniów  Liczba oddziałów 
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(w tym 6-latki) 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 819 (6 latki – 73) 38 (w tym”0” 3) 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 617 (6 latki – 57) 28 (w tym”0” 3) 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela 

Makuszyńskiego 
532 (6 latki –68) 

26 (w tym”0” 3) 

Razem 
1968(6-latki: 198) 

92 w tym”0” 

9) 

 

Dużym problemem, z którym przyszło zmierzyć się szkołom i przedszkolom w roku szkolnym 

2021/2022 była sytuacja za naszą wschodnią granicą, do której doszło w lutym 2022 r. 

Nastąpił nagły wzrost liczby ukraińskich uczniów w szkołach i przedszkolach. Do 24.02.2022 r. 

do rawskich placówek oświatowych uczęszczało ok. 16 uczniów z Ukrainy, natomiast na koniec 

roku szkolnego liczba tych dzieci wyniosła ok. 100 os. 

W trakcie roku szkolnego następowała duża rotacja uczniów, którzy najpierw zapisywali się do 

placówek, po czym nie informując nikogo z dnia na dzień wyjeżdżali wraz z rodzicami z naszego 

miasta. W miarę możliwości do szkół były zatrudniane osoby znające język ukraiński lub rosyjski, 

które pomagały w szybszej integracji dzieci z Ukrainy (głównie organizowane były staże z PUP). 

Organizowana była również pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów, różnego typu 

akcje pomocowe, mające na celu ułatwienie funkcjonowania dzieci z Ukrainy i ich rodzin w 

naszym mieście.  

Rawskie szkoły podstawowe i przedszkola zatrudniały w r. szk. 2021/2022 286 nauczycieli 

zatrudnionych na 309,55 etatu. Na koniec roku szkolnego dwóch nauczycieli przebywało na 

urlopach dla poratowania zdrowia. 

Nadal obserwujemy dążenie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego. 

156 osób to nauczyciele dyplomowani,  69 nauczycieli posiada stopień nauczyciela 

mianowanego, również 50 osób to nauczyciele kontraktowi, zatrudniamy 8 stażystów i 3 osoby 

bez stopnia awansu zawodowego. 

Organizacja przedszkoli i szkół podstawowych obejmuje działania rzecz uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i można tu zaobserwować wzrost liczby dzieci z takimi potrzebami. 

Organizowane są dla nich m.in. zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, terapeutyczne i 

wyrównawcze Zgodnie z przepisami oświatowymi w placówkach działają oddziały integracyjne, 

a także prowadzone jest nauczanie indywidualne, i dotyczy tych uczniów, którzy ze względów 

zdrowotnych nie  mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale w bardzo ograniczonym 

wymiarze.  
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W placówkach oświatowych w celu wspomagania procesu nauki z dziećmi i uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych zatrudniani są nauczyciele wspomagający, których łącznie było 

zatrudnionych 39 osób (40,45 etatu) i zrealizowali oni łącznie 888 godzin zajęć dla uczniów. 

Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, w tym dzieci oddziałów z przedszkolnych, 

świadczona jest opieka medyczno-pielęgniarska przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

RAW-MEDICA w Rawie Mazowieckiej. Bezpośrednia opieka w placówkach sprawowana jest 

przez tzw. pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania. Zakres opieki pielęgniarskiej 

dotyczy promocji zdrowia, profilaktyki chorób oraz świadczeń pielęgniarskich.  

Zawarto również porozumienia dotyczące określenia sposobu organizacji udzielania świadczeń 

zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego: 

1) dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 z Panem Pawłem Skierskim właścicielem 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MED-DENT, 

2) dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 z Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia 

Lekarska „Remedium” s.c. 

3) dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 z Centrum Stomatologii Matysiak s.c. 

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki medyczno – pielęgniarskiej oraz stomatologicznej są 

finansowane przez NFZ. 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organizowany jest i zwracany koszt dowożenia przez 

rodziców/opiekunów uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych. Koszt dowozu 

uczniów to  kwota: 123 369,34 zł (dowożono 13 uczniów niepełnosprawnych). Zawarto 1 

umowę z rodzicem na dowóz 1 ucznia, natomiast w przypadku 12 uczniów dowóz został 

zapewniony przez Miasto na podstawie umów zawartych z 3 przewoźnikami przewoźnikiem). 

 

W ramach budżetu oświaty na rzecz uczniów świadczone były w roku szkolnym 2021/2022 

następujące formy pomocy materialnej: 

• stypendia szkolne – 26.428,91 zł (wydano 26 decyzji); 

• zasiłki szkolne – 2.480 zł (4 zasiłki); 

• wyprawka szkolna – 2619,63 zł (13 uczniów). 

 

Zostały również wypłacone stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: 

• I semestr: 44200,00 zł (169 stypendiów za wyniki w nauce i 36 stypendiów sportowych); 

• II semestr: 71200,00 zł (319 stypendiów za wyniki w nauce i 37 stypendiów sportowych).  

Jednym z zadań oświatowych jest refundacja kosztów wykształcenia pracowników 

młodocianych.  W roku szkolnym 2021/2022 wpłynęło 5 wniosków, dotyczących zwrotu 

kosztów wykształcenia młodocianego pracownika. Wypłacono kwotę 38990,71 zł dla 

4 pracodawców. Zadanie to jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. 
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Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 278 dzieci w tym 127 dzieci z innych gmin (stan na 

miesiąc czerwiec 2022 r.). 

1) Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Kraina” – ogółem 50 dzieci, (w tym z innych gmin 19 dzieci 

i 6 dzieci obcokrajowcy), 

2) Małe Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek” – 39 dzieci, (w tym z innych gmin 12 

dzieci). Do przedszkola uczęszczało 1 dziecko niepełnosprawne – P71 dziecko niewidome, 

słabowidzące, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 

ruchową w tym z afazją, 

3) Niepubliczne Przedszkole „Happy Kids” – 164 dzieci, (w tym z innych gmin 89 dzieci), 

4) Niepubliczne Przedszkole „EKOgroszki” – 25 dzieci, (w tym z innych gmin 7 dzieci). Do 

przedszkola uczęszczało 4 dzieci niepełnosprawnych: 1 dziecko niesłyszące, słabosłyszące, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (P72), 3 dzieci - 

Autyzm/Zespół Aspergera (P67), 

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli reguluje Uchwała nr 

XXXIX/276/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, 

działających na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2018 r., poz. 824). 

W 2022 r. koszt 1 dziecka w przedszkolu wynosi: 1 599,87 zł (100%) – 1 199,90 zł (75%), natomiast 

miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym  w 

przeliczeniu na jedno dziecko wynosi w 2020 roku – 125,25 zł. (według stanu na czerwiec 2022r.) 

 

Nie było pytań.  

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 

 

 

Ad. 19 Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 

 

Temat referowała Burmistrz Piotr Irla. 

 

Udzielił informacji w sprawie oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników 

samorządowych oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, 

 

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, analizy  

danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonuje podmiot, któremu złożono 

oświadczenia.  

Po porównaniu treści analizowanych oświadczeń oraz załączonych kopii zeznań o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym z treścią uprzednio złożonych oświadczeń 

majątkowych i dołączonych do nich kopii zeznań nie stwierdziłem nieprawidłowości. Ponadto 
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informuję, że drugie egzemplarze złożonych oświadczeń zostały przekazane właściwym 

miejscowo urzędom skarbowym. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  przedstawiła  informację o złożonych 

oświadczeniach majątkowych. 

Zgodnie z art.24 h ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym poinformował 

Radę, że w terminie do  30 kwietnia 2022 r. złożyło oświadczenia majątkowe 14 radnych: 

  1. Włodzimierz Błędek    

  2. Tadeusz Boczek                      

  3.  Krzysztof Chałupka                                           

  4. Tomasz Gołka  

  5. Tomasz Góraj 

  6. Leszek Jarosiński                                       

  7. Stanisław Kabziński                         

  8. Katarzyna Kitlińska                       

  9. Daniel Łaski                        

   10. Małgorzata Rudniak 

   11. Paweł Majchrzyk 

   12. Tomasz Sobiecki                        

13. Sławomir Stefaniak                    

14. Celina Szczur 

W analizowanych oświadczeniach  majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości.   

Ponadto informuję, że kopie oświadczeń majątkowych zostały przekazane do Urzędu 

Skarbowego w Rawie Mazowieckiej.  

  

Informacja Wojewody Łódzkiego o analizie oświadczeń majątkowych Przewodniczącego 

Rady Miasta i Burmistrza Miasta. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że Wojewoda Łódzki przesłał informację w 

sprawie oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady – 

oświadczenia zostały złożone w terminie, kompletne i prawidłowo wypełnione. 

 

Informacja  Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej  na temat oświadczeń 

majątkowych. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta  poinformowała, że Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej 

przesłał informację w sprawie oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych i 

kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz radnych Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

Oświadczenia  zostało złożone w terminie i nie stwierdzono nieprawidłowości.  
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Rada Miasta przyjęła do wiadomości przedłożoną informacje w sprawie oświadczeń 

majątkowych. 

 

 

Ad. 20 Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki      

organizacyjne miasta w III kwartale 2022 r. 

 

Temat referował Burmistrz Piotr Irla. 

Powiedział m.in.: 

Że od dnia 1 lipca 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku zostały zarejestrowane 103 umowy, 

z czego: 

1. Miejska Biblioteka Publiczna   -   0 umów 

2. Miejski Dom Kultury    -               19 umów 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  -   0 umów 

4. Muzeum Ziemi Rawskiej    -   2 umowy 

5. Ośrodek Sportu i Rekreacji    -   10 umów 

6. Przedszkole Miejskie Nr 1          -   1 umowa 

7. Przedszkole Miejskie Nr 2    -   1 umowa 

8. Przedszkole Miejskie Nr 3    -   0 umów 

9. Szkoła Podstawowa Nr 1    -   3 umowy 

10. Szkoła Podstawowa Nr 2    -   7 umów 

11. Szkoła Podstawowa Nr 4    -   3 umowy 

12. Żłobek Miejski „Tuptuś”    -   2 umowy 

13. Urząd Miasta     -   55 umów 

  

Informacja została przyjęta przez aklamację.  

 

Ad. 21 Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 

       Sprawozdanie zawierało okres od 21.10.2022 - 23.11.2022.  

       Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to: 

                     - przydział mieszkań socjalnych; 

                    - trudne warunki lokalowe; 

                    

      Udział w spotkaniach: 

 

•  ws. energii elektrycznej 

• z seniorami 

• 5-lecie Katolickiego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego 

• Komisja Rewizyjna- Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 

• Nagranie w Radio Victoria- Jarmark Bożonarodzeniowy 
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• z dystrybutorami węgla 

• Emilia Tulin 

• ws. dystrybucji węgla- Prezes ZEC 

• ws. funkcjonowania kasy zapomogowo-pożyczkowej 

• Robert Stępowski 

• Nagranie Video przy hali sportowej tatar erawa 

• Zbigniew Zasada- Mistrzostwa Polski w Tańcu 

• Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

• Tomasz Płonka 

• Radio Victoria 

• Rada nadzorcza ZGO Aquarium 

• Wideokonferencja z wojewodą łódzkim ws. dystrybucji węgla  

• Adam Iwaszkiewicz 

• Daniel Stąporek 

• Rada budowy COMA 

• Henryk Woźniak 

• ws. ekspertyzy Łukasz Kalinka, Tobolczyk 

• Akt. Służebność przesyłu PGE notariusz Agnieszka Przytuła  

• Wizyta ks. biskupa w urzędzie 

• Rozdanie nagród w konkursie plastycznym- profilaktyka w MDK-u 

• ws. Dni Rawy 

• z prezesem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

• z dyr. GDDKIA Tomaszem Kwiecińskim 

• Leon Bednarek 

• Ćwiczenia obronne 

• Dzień pracownika socjalnego 

• MDK 50-lecie ślubu 

• Rawska Jesień Jazzowa 

• Pan Krzysztof Kowalski 

• Sąd pracy ws. M. Młynarczyka 

• ws. Orszaku 3-Króli 

 

Radny Stanisław Kabziński zapytał czy można by było zaprosić na sesję projektanta  

ul. Mszczonowskiej i połączenia z ul. Białą.  

 

Burmistrz Piotr Irla udzielił odpowiedzi. 

Biuro do realizacji tego przedsięwzięcia zostało wyłonione w drodze przetargu, ma ono swoją 

siedzibę we Wrocławiu. W tej chwili prowadzimy uzgodnienia tego projektu z różnymi 

podmiotami m.in. z kolejką wąskotorową. Jeżeli projekt nabierze już szczegółów, to wtedy jak 

najbardziej możemy pomyśleć o zaproszeniu projektanta na sesję.  
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Radny Stanisław Kabziński zwrócił uwagę, że przy budowie ul. Opoczyńskiej prosił o pas 

wyłączeniowy na Nowe Miasto. 

 

Burmistrz Piotr Irla udzielając odpowiedzi podkreślił, że ta droga nie była budowana ani za jego 

kadencji ani nawet przez miasto.  

 

Nie było więcej pytań.  

 

Ad. 22 Interpelacje, zapytania. 

Nie złożono żadnych interpelacji. 

 

Ad. 23 Sprawy różne. 

 

Radna Celina Szczur zaprosiła wszystkich radnych do udziału w Szlachetnej Paczce.  

 

Burmistrz Piotr Irla zaprosił radnych, prezesów spółek i dyrektorów szkół i jednostek 

organizacyjnych na spotkanie wigilijne.  

 

Ad. 24 Zakończenie obrad. 

 

W  tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła zakończenie obrad XLV Sesji Rady Miasta 

VIII kadencji. 

 

Sesja trwała od godz. 10:00 do godz. 14:30.  

Sporządziła: Katarzyna Madej   

 

 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

Grażyna Dębska 


