
P R O T O K O Ł
z obrad V Sesji VIII kadencji  Rady Miasta
Rawa Mazowiecka w dniu 28 lutego 2019 r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w Sali  konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury.
Uczestniczyło  14 radnych. 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla, Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski, 
Sekretarz Miasta Jolanta Wróblewska, Skarbnik Miasta Jolanta Witczak, kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaproszeni przedstawiciele organizacji oraz przybyli mieszkańcy miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska stwierdziła, że w obradach bierze udział 14 radnych. 
Powitała  zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do 
porządku obrad.
 
Burmistrz Piotr Irla zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały
- wybór przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Przewodnicząca Rady poddała wniosek pod głosowanie.

Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzanie do porządku obrad punktu  - wybór przedstawiciela 
do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie
Mazowieckiej, w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14,
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Innych uwag ani propozycji nie było.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Ślubowanie radnego.
4. Przyjęcie protokołu  z obrad  IV Sesji Rady Miasta.
5. Zmiana uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta. 
6. Powołanie składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów.
7. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie  Miasta Rawa Mazowiecka.
8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.
9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2019-2022.
10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego ( doświetlenie ulicy Targowej).
11. Udzielenie  pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego ( dotacja dla Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej).
12. Przyjęcie wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2023.
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13. Nieuwzględnienie wniosku dotyczącego zmiany systemu wynagradzania radnych.
14. Wybór przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta 
Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018, za okres od listopada 2017 roku do grudnia 2018 r.
16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
17. Sprawozdanie  z realizacji Lokalnego programu rewitalizacji Miasta Rawa  Mazowiecka na 
lata 2016-2025 w roku 2018.
18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka  za IV kwartał  2018 r.
19. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki 
organizacyjne miasta w IV kwartale 2018 r.
20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
21. Wolne wnioski, sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Radni przyjęli proponowany  porządek obrad.

Ad 3. Ślubowanie radnego.

 Pani Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  wydała komendę o wprowadzenie 
Sztandaru  Miasta Rawa Mazowiecka.

 Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Rawa  
 Mazowiecka, Pani Halina Krawczyk wręczyła Panu Pawłowi Adamowi Majchrzykowi, 
 zaświadczenie o wyborze na radnego.
 
 Pani Przewodnicząca  przedstawiła treść roty ślubowania.

     „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję obowiązki 
        radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
        mojej gminy i jej  mieszkańców” 

„Tak mi dopomóż Bóg”.

  Radny  Paweł Adam Majchrzyk  po wysłuchaniu treści  roty ślubowania  wypowiedział   słowo 
„ŚLUBUJĘ TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”.

 Przewodnicząca wydała komendę o wyprowadzenie Sztandaru Miasta Rawa Mazowiecka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska stwierdziła, że od tej chwili skład Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka liczy 15 radnych.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Miasta.

Uwag do protokołu nie było.
 
Ad 5. Zmiana uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zapytała radnego Majchrzyka czy wyraża zgodę 
                  na pracę w komisji Petycji, Skarg i Wniosków oraz w Komisji Komunalnej.
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                  Pan radny wyraził taką zgodę. 
 
                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

                     zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 6. Powołanie składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów.

Temat referowała Sekretarz Miasta Pani Jolanta Wróblewska.
Powiedziała m. in. 
Miejska Rada Seniorów w Rawie Mazowieckiej powołana została uchwałą nr XXXVIII/296/14 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 lipca 2014 roku. W celu realizacji postanowień powołanej 
na wstępie uchwały wystosowane zostało pismo do 22 organizacji pozarządowych działających 
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.
Swoich kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Rawie Mazowieckiej zgłosiły następujące 
organizacje:
1. Rawskie Stowarzyszenie Amazonek – Panią Janinę Dziubińską,
2. Związek Kombatantów i Osób Represjonowanych – Panią Felicję Waliszewską,
3. Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Panią Zofię Winiarską,
4. Związek Nauczycielstwa Polskiego – Panią Barbarę Chylak,
5. Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” - Pana Jana Ośródkę,
6. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii 
Skłodowskiej – Curie – Panią Annę Gębicz,
7. Nieformalne Stowarzyszenie Artystów i Twórców Rawskich – Panią Wandę Szpon,
8. Fundacja im. dr Edwarda Otto - „FIDEO” - Panią Barbarę Furmańską,
9. Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS – Panią Urszulę Karpińską,
10. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
 – Panią Teresę Cieciorek.
Zgodnie ze statutem Miejskiej Rady Seniorów w skład rady wchodzi 7 osób, które ukończyły 60 
lat. Spośród wyżej wymienionych osób do Miejskiej Rady Seniorów powinno zostać wybranych 5 
osób. Pozostałe dwie osoby wskazują (po jednej) Burmistrz Miasta i Rada Miasta.

Burmistrz Piotr Irla zaproponował do Rady Seniorów Panią Teresę Cieciorek. 

Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Rudniak zaproponowała do Rady Seniorów Panią Janinę
Dziubińską. 

Radny Leszek Jarosiński stwierdził, że taki sposób głosowania nie jest dobry. Pan Radny zgłaszał 
to również na komisji, że taki sposób wyboru będzie dla kilku osób krzywdzący. Podane są tylko 
suche nazwiska, nic nie wiemy o kandydatach. Powinna być podana krótka informacja o 
kandydatach. Pan radny zauważył również, że kandydatami są osoby starsze, które mogą źle znieść 
informację, że nie zostały wybrane.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zgodziła się z radnym Jarosińskim. Stwierdziła, 
że jest to trudny wybór ale zgodny z zapisami.
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 Radny Stanisław Kabziński zaznaczył, że powinno się przynajmniej zapraszać kandydatów na 
sesję, aby mogli się zaprezentować.

Radny Sławomir Stefaniak powiedział, że należy zmienić regulamin wyboru do Miejskiej Rady 
Seniorów, ale dopiero od następnej kadencji.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska o 14.35 ogłosiła 10 minut przerwy.

Wznowienie obrad o 14.45.

Radny Tadeusz Boczek zapytał czy jest ograniczona ilość głosowań. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska objaśniła zasady głosowania. Nie ma żadnego 
ograniczenia. Głosuje się nad daną kandydaturą. Głosuje się do skutku.

Radni przystąpili do głosowania nad kandydaturami do Miejskiej Rady Seniorów.

Głosowanie nad kandydaturą Pani Janiny Dziubińskiej. Głosowało 15 radnych, za – 11, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 4.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Głosowanie nad kandydaturą Pani Barbary Chylak. Głosowało 15 radnych, za – 0, przeciw – 1, 
wstrzymujących – 14.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Głosowanie nad kandydaturą Pani Barbary Furmańskiej. Głosowało 15 radnych, za –15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Głosowanie nad kandydaturą Pani Anny Gębicz. Głosowało 15 radnych, za – 15, przeciw – 0, 
wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Głosowanie nad kandydaturą Pani Urszuli Karpińskiej. Głosowało 15 radnych, za – 4, przeciw 
–  1, wstrzymujących – 10.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Głosowanie nad kandydaturą Pani Wandy Szpon. Głosowało 15 radnych, za – 3, przeciw – 0, 
wstrzymujących – 12.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Głosowanie nad kandydaturą Pana Jana Ośródka. Głosowało 15 radnych, za – 15, przeciw – 0, 
wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Głosowanie nad kandydaturą Pani Felicji Waliszewskiej. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
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Głosowanie nad kandydaturą Pani Zofii Winiarskiej. Głosowało 15 radnych, za – 11, przeciw – 
1, wstrzymujących – 3.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska stwierdziła, że w wyniku głosowania do       
Miejskiej Rady Seniorów zostali wybrani:
1) Teresa Cieciorek - przedstawiciel Burmistrza Miasta;
2) Janina Dziubińska - przedstawiciel Rady Miasta Rawa Mazowiecka;
3) Barbara Furmańska – przedstawiciel Fundacji im. dr Edwarda Otto - „FIDEO”;
4) Anna Gębicz – przedstawiciel Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie;
5) Jan Ośródka – przedstawiciel Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa”;
6) Felicja Waliszewska – przedstawiciel Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych;
7) Zofia Winiarska – przedstawiciel Stowarzyszenia Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

                  Następnie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały 
                  w sprawie  powołania składu osobowego Miejskiej Rady Seniorów.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 7. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie  Miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedziała m. in. 
Zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 122) Gmina ma obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. 
Na podstawie art. 11a ust.1 Rada Miasta Rawa Mazowiecka wypełniając obowiązek, 
o którym mowa  powyżej, winna określić corocznie do 31 marca program opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Program taki w roku 2019 został stworzony 
z myślą o ograniczeniu ilości zwierząt bezdomnych oraz polepszeniu ich bytowania na terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka. „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2019” uzyskał pozytywną 
opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka,
 ul. Mszczonowska 10. „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka w roku 2019”
został wysłany w dniu 05.02.2019r. celem konsultacji do Koła Łowieckiego„ Przepiórka” 
oraz Koła Łowieckiego „ŻUBR” w Rawie Mazowieckiej. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja Komunalna  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie  Miasta Rawa Mazowiecka.
   
Innych opinii nie było.
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                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie  Miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 8. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.
               
Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m. in. 
Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2019 rok obejmuje:

I. Zmiany w planie dochodów.

1/ Dział 801- Oświata i wychowanie.

– w § 2001 wprowadza się do planu dochodów dotację z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 
22 637 zł na realizację w 2019 roku projektu edukacyjnego „Erasmus plus” w Szkole Podstawowej 
Nr 2, zgodnie z umową. 

II. Zmiany w planie wydatków.

1/ Dział 801 – Oświata i wychowanie: obejmuje zwiększenie planowanych wydatków 
w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110, 80149, 80150 na wynagrodzenia i pochodne. 
Zwiększenie wydatków w poszczególnych rozdziałach, w kwotach jak zapisano w załączniku 
nr 2 do projektu uchwały, dotyczy zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń 
dla nauczycieli i pracowników obsługi  na poziomie 5 % ( stosownie do stawek określonych 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji) od miesiąca stycznia br. Łącznie na podwyżki wynagrodzeń 
w tym dziale przeznacza się  z budżetu Miasta kwotę 914 000 zł.
- rozdział 80195 – wprowadza się do planu wydatków środki w wysokości 22 637 zł dla SP Nr 2 
z programu Erasmus Plus, na realizację zadania, zgodnie z podpisaną umową.
2/ Dział 851, rozdział 85195 – zmniejsza się  o kwotę 100 000 zł planowane wydatki na realizację 
zadań własnych w zakresie  ochrony zdrowia. Na wykonywanie zadań w  tym rozdziale  pozostają 
środki w wysokości jak wykonanie w ubiegłym roku.
3/ Dział 852, rozdział 85215  – zmniejsza się o kwotę 100 000 zł, tj. do  wysokości faktycznych 
potrzeb, planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w br.
4/ Dział 854 – na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych 
przeznacza się kwotę 26 000 zł.. 
14/ Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 dokonuje się zmiany wysokości planowanych wydatków na realizację 
inwestycji.

1. Remont jazu piętrzącego zbiornika „DOLNA”
Plan – 1 200 000 zł
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Zwiększenie – 250 000 zł
Plan po zmianach – 1 450 000 zł
W wyniku prowadzonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy tego zadania 
wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejsza okazała się oferta z ceną 1 372 000 zł. Wnioskowana kwota 
zwiększenia budżetu tego zadania przeznaczona będzie na sfinansowanie pełnej kwoty oferty,  
kosztów  nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz  na ewentualne roboty nieprzewidziane. 
III. W projekcie niniejszej uchwały  wprowadza się do planu przychodów kwotę 990 000 zł 
z tytułu wolnych środków, pochodzących z rozliczenia budżetu Miasta za lata poprzednie.
Wolne środki przeznacza się na pokrycie wydatków budżetu określonych w załączniku nr 2 
niniejszego projektu uchwały. 

Radny Sławomir Stefaniak powiedział, że Komisja Budżetu spotkała się niezależnie od sesji
i omawiała sprawy finansów oświaty. Bardzo dobrze, że są podwyżki pensji dla nauczycieli. 
Niestety kto inny negocjuje podwyżki a kto inny musi zapewnić pieniądze na te podwyżki. 
To rząd powinien pokryć podwyżki dla nauczycieli. Subwencja, którą otrzymujemy powinna 
pokryć płace oraz wydatki rzeczowe. Komisja Budżetu zaproponowała w porozumieniu razem 
z komisją oświaty, żeby przygotować stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie 
finansowania oświaty. Należy takie wspólne stanowisko przesłać do Pana premiera, do Pani 
minister, do Związku Gmin oraz Związku Miast Polskich.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska stwierdziła, że oczywiście subwencja powinna 
uwzględniać wszystkie podwyżki, jakie w ciągu roku się pojawią. Rada powinna przygotować 
takie wystąpienie. To jest ze strony Rady podwójna dbałość. Z jednej strony o interesy nauczycieli 
a z drugiej o interesy samorządu. Pieniądze na podwyżki musimy znaleźć bo jest to naszym 
obowiązkiem, który jednocześnie uszczupla nasz budżet.

Radny Leszek Jarosiński zapytał o termin zakończenia prac remontowych jazu piętrzącego.

Burmistrz Piotr Irla odpowiedział, że mieszkańcy będą mogli korzystać z kąpieliska w sezonie 
letnim. Prace remontowe rozpoczną się w ciągu najbliższych dni i muszą być zakończone przed
30 czerwca 2019 r. Zobowiązują nas do tego również decyzje administracyjne wydane na to 
zadanie.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
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Ad 9. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m. in. 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian szczegółowo opisanych 
w objaśnieniach zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
            
Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata 2019-2022.

Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na  lata  2019-2022.    
     
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 10. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (doświetlenie ulicy Targowej).

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody przez Wysoką Radę na udzielenie pomocy finansowej 
dla Powiatu Rawskiego w kwocie 70 000 zł na dofinansowanie  kosztów budowy doświetlenia  
ulicy Targowej w Rawie Mazowieckiej. 

Opinię Komisji  Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie udzielenia       
pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (doświetlenie ulicy Targowej).

                     Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego (doświetlenie ulicy Targowej).

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, 
za – 11, przeciw – 4, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad  11. Udzielenie  pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego - dotacja dla Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
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Burmistrz Miasta wnioskuje do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy 
finansowej dla Powiatu Rawskiego w kwocie 14.000 zł. z przeznaczeniem tych środków 
na dotację dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej na udzielanie pomocy psychologiczno-
psychiatrycznej dla dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Z informacji przekazanych 
przez dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni wynika, że dzieci i uczniowie naszych szkół 
potrzebują specjalistycznej pomocy, w tym celu miasto nasze będzie partycypować 
w kosztach zatrudnienia w poradni lekarza psychiatry dziecięcego.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy  finansowej dla Powiatu Rawskiego (dotacja dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej).

                     Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego - dotacja dla Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej).

Uwag do treści uchwały nie było.
Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.

Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 12. Przyjęcie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2023.

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
zadań, realizowanych w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 
aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”(Tabela nr 1). Dokonano również aktualizacji zadań
w Tabeli nr 2, która obejmuje obecnie najpilniejszy do realizacji zakres, planowany do realizacji 
przez Spółkę ze środków własnych. 

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja Komunalna pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2023.

Innych opinii nie było.
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                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
                   przyjęcia wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń  
                   kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
                   na lata 2019-2023.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła 15 minut przerwy.

Ad 13. Nieuwzględnienie wniosku dotyczącego zmiany systemu wynagradzania radnych.

Temat referowała Katarzyna Kitlińska - przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków.
Powiedział m. in. 
W dniu 12 lutego 2019 r. Pan Tomasz Walas złożył do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek 
o zmianę systemu wynagradzania radnych, uznając iż dotychczasowe ich wynagrodzenie jest zbyt 
niskie i nie uwzględnia złożoności problemów podlegających rozstrzygnięciom przez radnych 
w ramach powierzonego im mandatu, a tym samym jest ono niewspółmierne do zaangażowania 
i wkładu pracy radnych niezbędnego dla rozwiązywania problemów społeczności lokalnej Miasta 
Rawa Mazowiecka. Ponadto zdaniem wnioskodawcy udział radnego w sesji nadzwyczajnej winien 
być bezpłatny, a brak jego uczestnictwa w takiej sesji winien skutkować utratą całej diety.
Zasady i wysokość diety przysługującej radnemu jednostki samorządu terytorialnego stopnia 
gminnego określa rada gminy w drodze uchwały, podjętej na podstawie udzielonej jej przepisem 
art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2018 r., poz 994 
z póź. zm.) delegacji. Prawodawca dając radzie gminy upoważnienie do ustalenia zasad na jakich 
radnemu przysługuje dieta oraz wysokości diety przyjął w przepisie art. 25 ust 6 powołanej wyżej 
ustawy limit maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca oraz nakazał 
radzie uwzględnić przy ustalaniu wysokości tych diet, pełnione przez radnych funkcje. Ponadto 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 maja 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet 
przysługujących radnemu ( Dz. U. z 2000 r Nr 61, poz 710) określił on wysokość tych 
maksymalnych diet w miesiącu, w zależności od liczby mieszkańców gminy.
Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami prawo radnego do diet ma charakter ustawowy 
i bezwzględny, a właściwa rada ma jedynie określić na jakich zasadach realizowane będzie
to świadczenie. Oznacza to zatem obowiązek wypłacenia radnemu diety z tytułu poniesionych 
przez niego kosztów w związku ze świadczeniem przez radnego pracy na rzecz lokalnego 
samorządu. Dieta ta nie jest więc wynagrodzeniem a rekompensatą za utracone zarobki 
i zwrotem kosztów z tytułu pełnienia mandatu radnego. Jej celem jest pokrycie lub zmniejszenie 
strat z tytułu pełnienia przez radnego funkcji społecznej.
Zasady przyznawania diet radnym Miasta Rawa Mazowiecka i ich wysokość określa uchwała Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka Nr II/11/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania diet 
i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, zmieniona uchwałą nr XLV/353/10 z dnia 
14 kwietnia 2010 r. 
Zgodnie z jej postanowieniem diety radnych wynoszą:
- Przewodniczący Rady Miasta – ryczałt 1744,68 zł/miesięcznie,
- Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta – ryczałt 939,44 zł/ miesięcznie,
- Przewodniczący Komisji za posiedzenie  Komisji – 365, 14 zł,
- Radni za posiedzenie Komisji i Rady – 304,28 zł
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Ustalone w tej uchwale zasady przyznawania radnym Rady Miasta Rawa Mazowiecka diet i ich 
wysokość odpowiadają przepisom ustawy. Z tych też względów –w ocenie Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka- ustalenia tej uchwały są prawidłowe, a wysokość określonej w niej diety jest 
adekwatna zarówno do złożoności problemów rozstrzyganych przez radnych i związanego z tym 
nakładu pracy, jak i do sytuacji materialnej i średnich dochodów mieszkańców miasta Rawa 
Mazowiecka. 
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miasta Rawa Mazowiecka nie uwzględnia przedmiotowego 
wniosku Pana Tomasza Walasa. 
Pouczenie: stosownie do dyspozycji art. 247 w związku z art. 238 kpa poucza się wnioskodawcę 
o treści przepisu art. 239 kpa, który stanowi: 
W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej 
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 
nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadomienia skarżącego. 

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
nieuwzględnienia wniosku dotyczącego zmiany systemu wynagradzania radnych.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 14. Wybór przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Temat referowała Sekretarz Miasta Pani Jolanta Wróblewska.
Powiedziała m. in. 
W związku z upływem V kadencji Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej Pan Józef Matysiak-Przewodniczący Zarządu 
Powiatu Rawskiego zwrócił się z prośbą do Przewodniczącej Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
o wytypowanie przedstawiciela do Rady Społecznej na następną kadencję. Rada społeczna 
powoływana jest na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej przy podmiocie 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Jest ona organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu,
który utworzył zakład opieki zdrowotnej oraz organem doradczym kierownika zakładu. 
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Radna Celina Szczur zgłosiła kandydaturę Pani Małgorzaty Rudniak.

Radny Tomasz Sobiecki zgłosił kandydaturę Pana Pawła Majchrzyka.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska zapytała czy zgłoszone osoby wyrażają zgodę 
na kandydowanie do Rady Społecznej.

Radna Małgorzata Rudniak oraz Radny  Paweł Majchrzak wyrazili zgodę na kandydowanie do 
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej.
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Głosowanie nad kandydaturą Pani Małgorzaty Rudniak. Głosowało 15 radnych, za – 11, 
przeciw – 3, wstrzymujących – 1.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Głosowanie nad kandydaturą Pana Pawła Majchrzyka. Głosowało 15 radnych, za – 4, 
przeciw – 11, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska stwierdziła, że na  przedstawiciela do Rady 
Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 
została wybrana  radna Małgorzata Rudniak.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie
                  wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
                  Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 11, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 4.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad  15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta 
Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018, za okres od listopada 2017 roku do grudnia 2018 r.

Temat referowała Jolanta Kosińska-Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedział m. in.
Zgodnie z art.87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
burmistrz sporządza, co dwa lata, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami, które przedstawia radzie gminy. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od listopada 
2017 roku do grudnia 2018 roku. Do rejestru zabytków wpisano 34 obiekty, w tym mieści się 
również strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej miasta. Natomiast w Gminnej Ewidencji Zabytków
Miasta Rawa Mazowiecka jest umieszczonych 44 obiekty. Rodzaj wykonywanych prac został 
szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji. Ogółem zostało wydanych 11.576.012,12, 
z czego 7.408,093 to pozyskane dotacje a 4.167.918,71 to wkład własny.

Radny Leszek Jarosiński powiedział, że w tym roku również powinniśmy wesprzeć remont 
zabytków ponieważ ich ratowanie to obowiązek włodarza miasta oraz radnych. 

Burmistrz Piotr Irla zgodził się, że trzeba pomagać i odnawiać zabytki. W bieżącym roku również
takie działania będą kontynuowane. Mamy wielki program rewitalizacji centrum miasta, które 
znajduje się w strefie konserwatorskiej. Większość zadań z przyjętego na ten rok budżetu
rewitalizacji, będzie realizowane w strefie zabytkowej. 

Radny Tadeusz Boczek wyraził opinię, że należy pomagać biednym a nie bogatym. Kościół ma
pieniądze na remonty i jako gospodarz powinien wyremontować swoje obiekty. Pan radny opisał
w kilku zdaniach sytuację finansową instytucji kościelnych. Stwierdził, że kościół jest instytucją,
która potrafi finansowo sama zadbać o swoje potrzeby.
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Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska powiedziała, że potrzeby każdej gminy są bardzo
ważne. Wszystko jest w mieście ważne, drogi, budynki, inwestycje i zabytki. Dbamy o kościół
dla potomnych, o kościół jako zabytek. 

Radny Leszek Jarosiński zapytał o rewaloryzację parku miejskiego, czy są zabezpieczone 
środki na pielęgnację zieleni?

Burmistrz Piotr Irla odpowiedział, że na utrzymanie parku są zabezpieczone środki finansowe. 
Został ogłoszony przetarg i w jego wyniku będzie wyłoniony wykonawca, który zajmie się 
pielęgnacją parku.  

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 

 Ad 16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Temat referowała Jolanta Kosińska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Powiedziała m. in.
W terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu 
terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków 
na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa 
w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. Organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego
przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4 , w terminie 7 dni od jego sporządzenia,
regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu tej jednostki samorządu
terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli. Pani naczelnik poinformowała, że w roku 2018  nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka osiągnęli 
wymagane przepisami prawa średnie wynagrodzenia.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 

Ad 17. Sprawozdanie  z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa  
Mazowiecka na lata 2016-2025 w roku 2018.

Temat referował Mariusz Szadkowski – Naczelnik Wydziału Rewitalizacji.
Powiedział m. in. 
Każdego roku przedkładane jest sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Rawa Mazowiecka. Omawiane sprawozdanie dotyczy roku 2018. Na chwilę obecną zostało 
zakończonych 5 podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Stanowi to blisko połowę z planowanych
w Lokalnym Programie Rewitalizacji 12 projektów podstawowych. Wszystkie zrealizowane
dotychczas projekty są projektami o charakterze społecznym. Podejmowane w ramach ich realizacji 
działania były skierowane do mieszkańców Rawy Mazowieckiej, zarówno z obszaru rewitalizacji
jak i spoza niego. Ich adresatami były osoby ze wszystkich grup wiekowych. Obecnie w trakcie
realizacji jest 5 projektów podstawowych. Natomiast oprócz projektów podstawowych realizowane
są projekty uzupełniające, które wpisują się w założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji.
W porównaniu do zeszłego okresu sprawozdawczego wzrosła ilość projektów uzupełniających, 
z 9 realizowanych w 2017 roku do 14 prowadzonych w roku 2018.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 
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Ad 18. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka za IV kwartał 
2018 r.

Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta.
Powiedziała m. in.
Rada Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 1 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. 
podjęła 25 uchwał. Zrealizowanych zostało 29 uchwał, a w trakcie realizacji pozostaje 48 uchwał. 
Szczegółowy wykaz uchwał został Państwu radnym przedstawiony w materiałach na sesję.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. 

Ad 19. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki 
organizacyjne miasta w IV kwartale 2018 r.

Temat referowała Jolanta Wróblewska Sekretarz Miasta.
Powiedziała m. in.
W okresie sprawozdawczym zarejestrowanych zostało 155 umów, z czego 102 zostały zawarte 
przez Burmistrza Miasta. Natomiast pozostałe 53 umowy zostały zawarte przez jednostki 
organizacyjne miasta. Szczegółowy wykaz umów został Państwu radnym przedstawiony
w materiałach na sesję.

Ad 20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

Spotkania Burmistrza w okresie 25.01.-28.02.2019 r.

- prezes Food Service- Marek Czerniej
- podsumowanie Orszaku Trzech Króli
- udział w otwarciu Domu Seniora
- spotkanie w Hagmed
- kilka spotkań z radnymi, główna tematyka to problem odpadów
- Pan Andrzej Bargieła
- przedstawiciele Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
- Pan Starosta Józef Matysiak 
- spotkanie z mieszkańcami w sprawie infrastruktury zalewu rawskiego 
- spotkanie w Wydziale Bezpieczeństwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- Pani komendant policji Anna Dyśko
- Pan komendant Straży Pożarnej Marcin Szymański
- udział w otwarciu siedziby KRUS
- spotkanie z Panem Piotrem Bogumiłem w PGE Żyrardów
- spotkanie w sprawie e-urzędu
- podpisanie umowy na jaz w NFOŚiGW
- Pan Daniel Stąporek - prezes OSP
- spotkanie u wójta gminy Pana Michała Michalika
- Ks . Bogumił Karp
- Pani dyrektor szpitala – Małgorzata Leszczyńska
- udział w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 23
- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie modernizacji targowiska
- spotkanie z wędkarzami w sprawie jazu piętrzącego
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- udział w konferencji w Piastowie na temat energii dla samorządów
- spotkania z mieszkańcami, główna problematyka to zabezpieczenie mieszkań socjalnych.

Radny Leszek Jarosiński poprosił o rozszerzenie tematu przebudowy targowiska. Ponadto zapytał
o umowę z NFOŚiGW na remont jazu. Kolejna kwestia to sprawa ubojni w firmie Food Service.
Pan radny zapytał również o zbliżające się Dni Rawy Mazowieckiej i czy były podjęte jakieś 
działania na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła krótką przerwę techniczną.

Burmistrz Piotr Irla odpowiedział, że pierwsze spotkanie w sprawie ubojni odbyło się z inicjatywy
firmy Food Service. Padła na nim propozycja podłączenia mieszkańców ul. Mszczonowskiej 
do systemu ciepłowniczego firmy Food Service za symboliczną opłatę 5 zł rocznie.
Na kolejne spotkanie przyjechał wicemarszałek Grzegorz Wojciechowski, dyrektor RDOŚ-u 
Pan Kazimierz Perek oraz dyrektor Jacek Michalak. Spotkanie zakończyło się brakiem porozumienia. 
Natomiast w dniu 31 stycznia 2019 r. do urzędu wpłynęła analiza raportu zleconego zewnętrznej firmie 
przez poprzedniego burmistrza i jest ona pozytywna dla tej inwestycji. W odpowiednim czasie zostanie
w tej sprawie podjęta stosowna decyzja.
Umowa z NFOŚiGW na remont jazu została podpisana, mimo że to poprzedni burmistrz złożył taki
wniosek i go podpisał. Jest to naturalna kolej rzeczy, że jest kontynuacja władzy.
Na targowisko złożono wniosek w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy. Były cztery
podejścia do przetargu i nie zakończyły się sukcesem. Został podjęta decyzja o zmianie zakresu
remontu. Założenia zmodyfikowano w taki sposób, aby nie utracić dofinansowania na ten projekt.
Dni Rawy zostały przesunięte na 8-9 czerwca. Zmiana terminu spowodowana jest zaplanowanymi
na 26 maja wyborami oraz uroczystym otwarciem kościoła po remoncie w dniu 1 czerwca. 
Cały czas są pozyskiwane środki zewnętrzne na organizację tej imprezy. W tym roku oferta imprezy
jest uboga, gdyż było już za późno na dobre przygotowania. Z pewnością w przyszłym roku będzie
znacznie lepiej. Od razu po zakończeniu obecnych Dni Rawy przystąpimy do przygotowań imprezy 
na rok następny.

Radny Tomasz Sobiecki zapytał czy będzie podłączony gaz w ul. Polnej przed jej remontem.

Burmistrz Piotr Irla odpowiedział, że jest przewidziany w budżecie remont części ul. Polnej,
między ul. Niepodległości a ul. Przemysłową. Został ustalony wstępny przebieg gazociągu w pasie
zieleni i chodniku, także nie będzie kolidował z przebudową ul. Polnej. Natomiast remont ul. Polnej
między ul. Niepodległości a ul. Konstytucji będzie realizowany w przyszłym roku, gdyż tam 
przebieg gazociągu jest ustalony w ulicy.

Ad 21. Wolne wnioski, sprawy różne.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Rudniak przedstawiła treść pisma Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego 
w 2019 roku oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu przez Miasto Rawa Mazowiecka.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Rudniak przedstawiła treść  pisma - protest Pana 
Tomasza Walasa.
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Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska po uzgodnieniu z radcą prawnym uznała, że nie
jest to skarga czy też petycja. Zapytała czy Państwo radni upoważniają ją do wysłania odpowiedzi 
w takiej formie jaką Pani radna przedstawiła:  „w y j a ś n i a m, że w budżecie  na 2019 rok 
uchwalonym w dniu 24 stycznia  2019 roku – uchwałą nr IV/15/19  nie zaplanowano dotacji dla 
kościołów, w związku z tym Pana protest jest bezzasadny”.

Radny Sławomir Stefaniak zapytał o wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta
dla prof. Mirosława Nagielskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska odpowiedziała, że dokumentacja w tej sprawie 
jeszcze do niej nie trafiła.

Radny Stanisław Kabziński w imieniu radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek 
do burmistrza o:
- naprawę chodnika i wjazdu przy dworcu PKS
- usunięcie jabłoni przy ul. Południowej
- budowę zatoki parkingowej przy ul. Jerozolimskiej
- wyeliminowanie tzw. „odkurzaczy”, które przedmuchują śmieci z ulicy na chodnik i z powrotem.

Burmistrz Piotr Irla odniósł się do tych wniosków. Właśnie dopiero co usłyszeliśmy o ciekawym 
programie rządowym PKS+. Jeśli rząd pozwoli na pozyskanie przez samorządy środków 
finansowych na realizację takich zadań to na pewno skorzystamy. 
Jeśli chodzi o jabłonie to nie zamierzamy ich usuwać, ale będziemy sprzątać. 
Zakontraktowaliśmy już usługi na wiosenne sprzątanie miasta.
Zatoka parkingowa w ul. Jerozolimskiej jest do zrealizowania, tylko trzeba to zadanie umieścić
w budżecie.
Natomiast sprawę odkurzaczy należy od razu rozwiązać, gdyż jest to sprzątanie nieefektywne.
Jeśli to ma być mechaniczne sprzątanie to z zastosowaniem takich narzędzi, które nie generują 
wtórnego kurzu.

Radny Leszek Jarosiński zapytał czy dwie osoby z Urzędu Miasta tj. inspektor w Wydziale
Rewitalizacji oraz Pełnomocnik ds. uzależnień, otrzymały wypowiedzenia z pracy. 
Ponadto czy prawdą jest że Pan burmistrz zwrócił się z do Rady Powiatu o zgodę na zwolnienie
jednej z tych osób, która pełni mandat radnego w powiecie. Czy te osoby są zbędne, czy nie mają 
kompetencji, czy to wynika z audytu?

Burmistrz Piotr Irla zaznaczył, że radni nie mają kompetencji dotyczących praw pracowniczych 
pracowników urzędu miasta. Pan burmistrz przytoczył artykuł 7 ustawy o pracownikach
samorządowych, z którego wynika, że to są jego kompetencje. Burmistrz jest kierownikiem
i przełożonym i ocenia pracowników pod względem ich przydatności do pracy.

Radny Leszek Jarosiński zapytał czy radni mogą zobaczyć przeprowadzony w urzędzie audyt?

Burmistrz Piotr Irla odpowiedział, że audyt jest dokumentem wewnętrznym, sporządzonym przez  
niezależnego audytora. Służy on kierownikowi zakładu do oceny funkcjonowania całej jednostki.
Radnych nie powinno interesować jak funkcjonuje urząd. Bo urząd ma funkcjonować dobrze.

Radny Daniel Łaski zaznaczył, że w pracy najważniejsza jest wydajność i efektywność pracowników, 
których oceny dokonuje szef.
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Pan Tomasz Walas zapytał o mieszkanie dla repatriantów, czy ktoś tam mieszka, kto je finansuje
i czy miasto dostało dotację na to mieszkanie?

Burmistrz Piotr Irla powiedział, że miasto dostało dofinansowanie od wojewody. Wykonano remont 
mieszkania. Ponieważ jest trwałość projektu to w inny sposób nie można go wykorzystać. Do tej pory
to mieszkanie nie zostało zagospodarowane.

                     Ad 22. Zakończenie obrad.

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła zakończenie
obrad V Sesji Rady Miasta VIII kadencji.

Sesja trwała od godz. 1400  do   1830.
Sporządziła: Karolina Papis.
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