
                                                
P R O T O K O Ł

z obrad VII  Sesji VIII kadencji  Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka w dniu 16 maja  2019 r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w Sali  konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestniczyło  15 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 oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji, oraz  przybyli mieszkańcy 
miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska stwierdziła, że w obradach bierze udział 15 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.
 
Uwag do porządku obrad nie było.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Uwagi do   protokołu  z obrad  VI  Sesji Rady Miasta.
4. Informacja o dokonanej analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rawa 
    Mazowiecka oraz ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
    przestrzennego i planów miejscowych na obszarze miasta Rawa Mazowiecka.
5. Przyjęcie  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
    miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego    
    z obszaru miasta Rawa Mazowiecka.
6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
    przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.
7. Zmiana uchwały Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. 
    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
    przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego.
8. Wyrażenie zgody na  zawarcie porozumienia  pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka 
    a  Powiatem  Rawskim  w sprawie  przekazania zarządzania drogami powiatowymi  w granicach 
    administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.
9. Ustalenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z działalności 
    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2018.

11. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.
12. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej 

   Straży Pożarnej.
   13. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.
   14. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta raportu o stanie gminy.
   15. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki organizacyjne 
         miasta w I kwartale 2019 r.
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 16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.
 17. Wolne wnioski, sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Radni przyjęli proponowany  porządek obrad.
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu  z obrad  VI Sesji Rady Miasta.

Uwagi  do protokołu zgłosił radny Stanisław Kabziński.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska porosiła radnego o złożenie uwag pisemnie.

Ad 4. Informacja o dokonanej analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta 
Rawa Mazowiecka oraz ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i planów miejscowych na obszarze miasta Rawa 
Mazowiecka.

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.. 
 Powiedziała m. in. 
 
Przepis art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nakłada na Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka obowiązek dokonania analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rawa Mazowiecka, określenia stopnia aktualności 
obowiązujących dokumentów planistycznych, w tym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Rawa Mazowiecka. 
Przepis ten zobowiązuje również do przekazania radzie wyników analiz, o których mowa powyżej, 
co najmniej raz w czasie kadencji rady.
Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym objęto obszar miasta Rawa Mazowiecka 
w granicach administracyjnych, w przedziale czasowym lat 2006 - 2018.
Zakres analizy obejmował problematykę:
a) zgodności studium z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o pizp
i innych przepisów prawa;
b) zgodności planów miejscowych z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 oraz art. 16 
ust. 1 ustawy o pizp i innych przepisów prawa;
c) decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i 67 ustawy o pizp;
d) wniosków w sprawie sporządzenia zmiany planu miejscowego lub studium;
e) aktualności dokumentów planistycznych.
Niezbędna dokumentacja analizy została przygotowana, a następnie przedstawiona do zaopiniowana
Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej.
Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 
pozytywnie zaopiniowała analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennych miasta Rawa 
Mazowiecka.
 
Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowaną  analizę zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym miasta Rawa Mazowiecka oraz ocenie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania  przestrzennego i planów miejscowych na obszarze miasta 
Rawa Mazowiecka.
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Innych opinii nie było.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   poddała pod głosowanie przedłożoną 
analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rawa Mazowiecka oraz ocenie 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego i planów 
miejscowych na obszarze miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag  nie było.

Przedłożona analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rawa Mazowiecka oraz 
ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego i planów 
miejscowych na obszarze miasta Rawa Mazowiecka w głosowaniu imiennym została przyjęta 
jednogłośnie. Głosowało 15 radnych, za – 15, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 5. Przyjęcie  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego  z obszaru miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.. 
 Powiedziała m. in. 
 Przepis art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 nakłada na Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka obowiązek dokonania analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rawa Mazowiecka oraz określenia stopnia aktualności 
obowiązujących dokumentów planistycznych, w tym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Rawa Mazowiecka.
Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym objęto więc obszar miasta Rawa Mazowiecka 
w granicach administracyjnych, w przedziale czasowym lat 2006 - 2018. 
Zakres analizy obejmował problematykę:
a) zgodności studium z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o pizp 
    i innych przepisów prawa;
b) zgodności planów miejscowych z wymogami wynikającymi z przepisów art. 15 oraz
    art. 16 ust. 1 ustawy o pizp i innych przepisów prawa;
c) decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i 67 ustawy o pizp;
d) wniosków w sprawie sporządzenia zmiany planu miejscowego lub studium;
e) aktualności dokumentów planistycznych.
Niezbędna dokumentacja analizy została przygotowana, a następnie przedstawiona do 
zaopiniowana Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej. 
Na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. Powiatowa Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
pozytywnie zaopiniowała analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennych miasta Rawa 
Mazowiecka.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyniki 
analizy zostały przedstawione Radzie Miasta Rawa Mazowiecka

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  przyjęcia  
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawa Mazowiecka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  z obszaru
miasta Rawa Mazowiecka.
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Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 przyjęcia  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  z obszaru
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 6. Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.. 
 Powiedziała m. in. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka 
zostało przyjęte uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r.
W myśl przepisów art. 32 i 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym opracowano analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Rawa 
Mazowiecka za lata 2006 –a2018. W analizę rozpatrzono 12 wniosków o zmianę planu miejscowego, 
których propozycje naruszają ustalenia studium.
Za celowe uznaje się podjęcie cząstkowej zmiany studium w zakresie obszarów położonych:
1) pomiędzy drogą S8, ul. Zwolińskiego, ul. Przemysłową, ul. Tomaszowską i terenami
zabudowanymi przy ul. Wierzbowej,
2) przy ul. Krakowskiej i Niepodległości,
3) pomiędzy drogą S8, ul. Reymonta i Targową,
4) przy ul. 1 Maja.
Jednocześnie w związku z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym 
miejscowościom statusu miasta, niezbędne jest sporządzenie studium w nowych granicach 
miasta (przyłączony teren przy ul. Tomaszowskiej).
Cząstkowa miana studium pozwoli na sporządzenie:
− projektu planu miejscowego dla obrębu nr 4 w oparciu o uchwałę Nr XLIII/314/18 Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4,
z uwzględnieniem wniosków inwestorów,
− objęcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru w 
granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. Rawa Mazowiecka, dnia 6 maja 2019 r.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie   przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka.

Innych opinii nie było.
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                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
 przestrzennego 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 7. Zmiana uchwały Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 
2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego.

Temat referowała Magdalena Bernacik Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami.. 
 Powiedziała m. in. 
W dniu 15 grudnia 2017 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę Nr XXXVII/262/17 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego. 
Opracowano projekt planu miejscowego, który podlegał procedurze opiniowania i uzgadniania oraz 
wyłożenia do publicznego wglądu. Wpłynęły uwagi do projektu planu, których uwzględnienie 
wymaga dodatkowych analiz i koncepcji oraz pogłębionych informacji ze strony inwestora.
Z uwagi na powyższe wskazane jest wyłączenie z obszaru opracowania terenu zabudowy 
młyna i ograniczenie opracowania na obszaru działek ewidencyjnych nr 331, 336/2 i 337.
Zmiana pozwoli na realizację zamierzeń inwestorów w zakresie zabudowy usługowej
i mieszkaniowej wielorodzinnej.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego.

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 zmiany uchwały Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. 
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego.

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. Wyrażenie zgody na  zawarcie porozumienia  pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka 
 a  Powiatem  Rawskim  w sprawie  przekazania zarządzania drogami powiatowymi 
 w granicach  administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.
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Temat referowała Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.
Powiedziała m. in. 
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zarządzanie drogami 
publicznymi może być przekazywane między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w 
szczególności wzajemne rozliczenia finansowe. Zawarcie porozumienia z Powiatem Rawskim 
dotyczyć będzie zadań należących do zarządcy dróg, a przede wszystkim bieżącego utrzymania, 
w tym remontów ulic, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, oznakowania poziomego, 
pionowego oraz innych urządzeń związanych z drogami. Koordynowanie robót w pasie drogowym, 
wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości, zieleni przydrożnej oraz 
zimowego utrzymania ulic. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 
właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zadań, o których mowa m.in. w
art. 8 ust. 2a ww. ustawy. Z kolei w myśl art. 8 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, gmina 
otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań. 
Wysokość dofinansowania oraz szczegółowy zakres przekazania zarządzania drogami 
powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka określone zostaną w 
porozumieniu zawartym pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Powiatem Rawskim. 
Zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Powiatem Rawskim pozwoli na 
wykonywanie zadań łącznie z zadaniami będącymi w kompetencji Burmistrza Miasta. 
Zapewni to płynność komunikacji, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników dróg, a także 
korzystnie wpłynie na estetykę całego miasta. 

W dyskusji głos zabierali:

Radna Małgorzata Rudniak – jaka jest treść porozumienia pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka 
 a  Powiatem  Rawskim  w sprawie  przekazania zarządzania drogami powiatowymi 
 w granicach  administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka - jaka jest kwota porozumienia na 
utrzymanie  dróg.

Odpowiadał Burmistrz Piotr Irla – zgodnie  z porozumieniem jest to 7,12 km dróg, dotacja od 
Starostwa Powiatowego to kwota 150 tys. zł  rocznie , porozumienie zawarte na czas nieokreślony.

Radny Stanisław Kabziński – stan techniczny dróg powiatowych jest w bardzo złym stanie, drogi
wymagają  wymiany nawierzchni, czy kwota 150 tys, zł zawarta  w porozumieniu wystarczy na 
pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych dróg, czy miasto nie będzie musiało z własnego
budżetu dokładać na utrzymanie tych dróg.
Klub Prawa i Sprawiedliwości  jest przeciwny takim działaniom i będziemy przeciwni podjęcia 
uchwały w sprawie zawarcia   porozumienia pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka 
 a  Powiatem  Rawskim  w sprawie  przekazania zarządzania drogami powiatowymi.

Radny Leszek Jarosiński – to kolejne zadanie Starosty Rawskiego które spada na Samorząd, również
potwierdzam, że drogi powiatowe były źle  administrowane, są od wielu lat zaniedbane, w złym stanie
technicznym, ponadto Starosta Rawski nie dotrzymuje umów – porozumień i stał się nie wiarygodny.
Przykładem jest zerwane porozumienie na budowę basenu czy wcześniejsze umowy na utrzymanie
dróg powiatowych. Będę głosował przeciw podjęciu uchwały w sprawie zawarcia   porozumienia 
pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a  Powiatem  Rawskim  w sprawie  przekazania 
zarządzania drogami powiatowymi.

Radny Sławomir Stefaniak – w mieście powinien być jeden gospodarz na zarządzanie drogami,
należy czynić starania na przejęcie dróg wojewódzkich. 

6



Burmistrz Piotr Irla wyjaśniał, że porozumienie  pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka 
 a  Powiatem  Rawskim dotyczy jedynie  administrowania dróg, inne prace  m.in. naprawa 
nawierzchni to zadanie Starosty i nie jest zawarte w porozumieniu.

Opinię Komisji Komunalnej przedstawił  Tomasz Góraj - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody
na  zawarcie porozumienia  pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka  a  Powiatem  Rawskim 
w sprawie  przekazania zarządzania  drogami powiatowymi  w granicach  administracyjnych 
miasta Rawa Mazowiecka.

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 wyrażenia zgody na  zawarcie porozumienia  pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka  a  Powiatem      
 Rawskim w sprawie  przekazania zarządzania  drogami powiatowymi  w granicach  
administracyjnych  miasta Rawa Mazowiecka.

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 9. Ustalenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Temat referowała Agnieszka Zimecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 
Powiedziała m.in.

Ustawą z dnia 21 lutego 2019r o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r             
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zmieniono ustawę 
z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne wprowadzając ust. 2 w art. 5d stanowiący, 
że rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 
Dotychczasowe przepisy w żaden sposób nie regulowały kwestii wzoru wniosku o wypłatę dodatku 
energetycznego, a jedynie fakt, że dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. 
Uchwałą nr IV/19/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka upoważniła 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia postępowań          
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania zryczałtowanego dodatku 
energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, stąd we wzorze wniosku wskazano, 
jako organ do którego jest on kierowany Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                
w Rawie Mazowieckiej.
 
Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur - przewodnicząca Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  ustalenia wzoru 
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
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Innych opinii nie było.
                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

 ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Uwag do treści uchwały nie było.

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

 Ad 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z działalności   
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2018.

Temat referowała Agnieszka Zimecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 
Powiedziała m.in.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej w terminie do 30 kwietnia każdego 
roku należy złożyć radzie gminy ocenę zasobów pomocy społecznej. Ustawa nakłada także 
obowiązek przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań z działalności ośrodka pomocy społecznej
oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Wypełniając delegację ustawową niniejszym przedkładam ocenę zasobów pomocy społecznej 
wraz ze sprawozdania z realizacji zadań z działalności ośrodka pomocy społecznej  za rok 2018.
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd 
województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w 
oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna 
obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na 
zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy 
społecznej. Do sporządzenia oceny wykorzystane są zestawienia danych pochodzących z kilku 
obszarów funkcjonowania obejmujących analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, 
infrastruktury, kadry, nakładów finansowych, pochodzących z zewnętrznych źródeł statystycznych
(głównie systemu SAC – Statystycznej Aplikacji Centralnej) oraz opracowań i danych własnych  
ośrodka pomocy społecznej.
W roku 2018 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 459 osób i rodzin (łączna liczba osób 
660). W ramach prowadzonych postępowań przeprowadzono 1338 wywiadów środowiskowych.
Do najczęstszych przyczyn udzielenia pomocy społecznej należało: 
- długotrwała lub ciężka choroba –  256 rodzin 
- ubóstwo – 236 rodzin
- niepełnosprawność – 190 rodzin
- bezrobocie – 163 rodziny
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – 144 rodziny
- alkoholizm - 70 rodzin
- ochrona macierzyństwa - 38 rodzin 
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej zasadnym jest zachowanie obecnego potencjału i zasobów finansowych   
co najmniej na dotychczasowym poziomie. 

   Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z działalności     
   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej za rok 2018 została przez 

Radę Miasta przyjęta przez aklamację.
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  Ad  11. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 roku o Policji, gminy mogą uczestniczyć 
w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji , poprzez przekazanie środków finansowych 
Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. Środki z wsparcia gmin mogą być przeznaczone na 
zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji. 
W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu - radiowozu nie oznakowanego dla 
Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, przedkładam Wysokiej Rady  projekt 
uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie 
zakupu samochodu, który przyczyni się do zapewnia właściwego poziom bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie naszego miasta. 

Radny Leszek Jarosiński wyraził pozytywną opinię w sprawie udzielenia wsparcia finansowego 
dla Policji w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, który przyczyni się do 
zapewnienia  właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego 
miasta. 
Klub Prawa i Sprawiedliwości jest za udzieleniem dotacji dla Policji.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  
udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, 
który przyczyni się do zapewnia właściwego poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie naszego miasta. 

Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.
     
Uwag do treści uchwały nie było.

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

Ad 12. Przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia           
Państwowej Straży Pożarnej.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Zgodnie z art. 19 b pkt 1 ustawy z dnia  28 sierpnia  1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej,
gminy mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania PSP , poprzez 
przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia PSP. 
Środki z wsparcia finansowego gmin mogą być przeznaczone na zakupy niezbędne do 
funkcjonowania jednostek organizacyjnych PSP. 
W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Rawie 
Mazowieckiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu – operacyjnego 
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z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej, przedkładam 
Wysokiej Rady  projekt uchwały w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 
30 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, który przyczyni się do poprawy skuteczności 
i możliwości dojazdu do zdarzeń wymagających pomocy Straży Pożarnej, która obecnie użytkuje 
do tych celów wyeksploatowany i nieprzystosowany do tego rodzaju działań 16 -  letni pojazd. 

Radny Leszek Jarosiński wyraził pozytywną opinię w sprawie udzielenia wsparcia finansowego 
dla Państwowej Straży Pożarnej,  w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, który 
przyczyni się do  poprawy skuteczności i możliwości dojazdu do zdarzeń wymagających pomocy 
Straży Pożarnej.
Klub Prawa i Sprawiedliwości jest za udzieleniem dotacji dla Policji.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  
udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 30 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, który 
przyczyni się do poprawy skuteczności i możliwości dojazdu do zdarzeń wymagających pomocy 
Straży Pożarnej.

Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
   przekazanie środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Państwowej  Straży   
   Pożarnej.

 
Uwag do treści uchwały nie było.

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

      Ad 13. Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

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

Zmiany w planie dochodów.

1/ Dział 600 – Transport, wprowadza się do planu dochody w kwocie 500 zł z tytułu opłat za
upomnienia, wysyłane do dłużników zalegających z zapłatą mandatów karnych, nakładanych
przez Straż Miejską.

2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

- w § 0470 zmniejsza  się o kwotę 12 000 zł, tj. do wysokości faktycznych wpływów planowane 
dochody z opłat za trwały zarząd. Po zmianie przepisów opłaty te wnosi do budżetu tylko OSiR 
jako zakład budżetowy.
- zwiększa się o kwotę 43 000 zł w § 0550 wysokość planowanych dochodów z opłat za 
użytkowanie wieczyste gruntów, korekta do wysokości faktycznych wpływów z tych opłat.

- wprowadza się do budżetu dochody w § 0920 z kwotą 500 zł z odsetek od nieterminowo 
wnoszonych opłat.
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3/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat.

- zwiększenie o kwotę 3 110 zł w § 0010 planowane dochody z udziałów Miasta Rawa Mazowiecka 
we wpływach z podatku dochodowego PIT od osób fizycznych. W związku ze zmianą w 2018 roku 
granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka i Gminy Rawa Mazowiecka, Miasto nasze 
zwiększyło swój obszar i jednocześnie wzrosła liczba mieszkańców Miasta o 4 osoby. Ministerstwo 
Finansów dokonało przeliczenia udziałów w podatku PIT, zwiększając wysokość podatku dla Miasta
Rawa Mazowiecka o ta kwotę i jednocześnie zmniejszyło Gminie Rawa Mazowiecka  udział w tym 
podatku o tą sama kwotę.

- zwiększa się o kwotę 110 000 zł w § 0360 planowane dochody z podatku od spadków i darowizn, 
korekta planu do wysokości prognozowanych  wpływów w roku bieżącym.  

- wprowadza się do planu dochody w kwocie 1 000 zł z tytułu opłat za koszty upomnień, 
wysyłanych osobom zalegającym w opłacie należnych podatków.

4/ Dział 758 – w § 2920 zmniejsza się o kwotę 23 982 zł wysokość subwencji oświatowej w
2019 r. dla miasta Rawa Mazowiecka, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów.

5/ Dział 801- Oświata i wychowanie.

– w § 0830 wprowadza się do planu dochodów zwiększenie o kwotę 100 000 zł planowanych 
wpływów budżetu od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów opieki przedszkolnej dzieci z tych 
gmin, objętych opieką przedszkolną w niepublicznych przedszkolach, prowadzonych na terenie 
naszego Miasta przez osoby fizyczne. 

- w § 0920 to planowane dochody w kwocie 500 zł z odsetek za nieterminowo wnoszone opłaty za 
opiekę nad dziećmi w przedszkolach miejskich.

6/Dział 852 – Pomoc społeczna, w § 0970 zwiększa się o kwotę 7 300 zł planowane dochody 
z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej.

7/ Dział 855 – Rodzina, wprowadza się do planu dochodów dochody z tytułu odsetek w § 0920  i 
w § 0970 zwrotu  nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków wypłacanych przez MOPS.

8/ Dział 900 – Gospodarka komunalna.

- wprowadza się do planu dochodów wpływy z odsetek w kwocie  300 zł i kosztów upomnień
w kwocie 500 zł , należne z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat za odbiór odpadów.

9/ Dział 926 – Kultura fizyczna, w § 2910 dochody w kwocie 20 000 zł to zwrot dotacji pobranych 
nienależnie przez kluby sportowe. 

Zmiany w planie wydatków.

1/ Dział 600 – Transport.
-  rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.
1. Remont ulicy Wałowskiej.
Plan -  600.000,00 zł
Zwiększenie – 400.000,00 zł
Plan po zmianach – 1.000.000,00 zł
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W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na realizację tego zadania najkorzystniejszą 
ofertę z ceną 915.918,27 zł brutto złożyła firma KAŹMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót 
Instalacyjno-Inżynieryjnych z Moszczenicy (dwie inne oferty zawierały kwoty 1.150.000 zł  i  
1.649.000 zł).  Wziąwszy pod uwagę fakt, że w trzech poprzednich postępowaniach wpłynęła tylko 
jedna oferta i to z kwotą ponad 1.600.000 zł należy stwierdzić, że oferta firmy KAŹMIERCZAK 
spełnia warunki i oczekiwania Miasta. Zwiększona kwota 400.000 zł pozwoli Miastu podpisać 
umowę, a nadwyżka przeznaczona będzie na nadzory inwestorskie i ewentualne roboty dodatkowe.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ulicy Reymonta
Plan – 12.000,00 zł
Zwiększenie – 10.000,00 zł
Plan po zmianach – 22.000,00 zł
Zaplanowana w budżecie kwota na realizację tego zadania okazała się za niska. 
Mapa d/c projektowych kosztowała ponad 6 tysięcy złotych.  Sam projekt techniczny jest bardziej 
złożony niż zakładano, musi bowiem rozwiązać również na niektórych odcinkach problem 
odwodnienia ulicy.

2/ Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 – pozostała działalność
1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy budynku Piłsudskiego 4
Plan – 0 
Zwiększenie – 250.000,00 zł
Plan po zmianach – 250.000,00 zł
Budynek Piłsudskiego 4 użytkowany jest w części parterowej przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka. 
W związku z zamiarem wykorzystania całego budynku dla potrzeb Urzędu konieczny jest jego remont
generalny i przebudowa.

3/  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne.
- rozdział 75404 – przeznacza się z budżetu Miasta dotację w wysokości 20 000 zł na 
dofinansowanie zakupu samochodu - radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej 
Policji w Rawie Mazowieckiej,
- rozdział 75411 –  przeznacza się z budżetu Miasta dotację w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie
zakupu samochodu – operacyjnego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej PSP 
w Rawie Mazowieckiej.

4/Dział 758 – Różne rozliczenia.
- zwiększa się o kwotę 143 428 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.

5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany:
- rozdział 80101 – szkoły podstawowe.
1. Przebudowa wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową
Plan – 1.250.000,00 zł
Zmniejszenie – 1.250.000,00
Plan po zmianach – 0
Założeniem finansowym tego zadania była możliwość współfinansowania zadania środkami 
dotacji celowej   z budżetu Wojewody Łódzkiego. Procedura dofinansowania zawiera warunki, 
według których:
1/ nie ma możliwości fakturowania robót przez wykonawcę przed podpisaniem umowy na 
dofinansowanie z Wojewodą,
2/ całe zadanie musi być zakończone w bieżącym roku.
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Z doświadczenia lat ubiegłych wynika, że procedura pozyskania dotacji (od złożenia wniosku do 
podpisania umowy) trwa około pół roku, nie będzie zatem możliwości zrealizowania tego zadania
do końca roku. W związku z powyższym podjęto decyzję przesunięcia terminu realizacji tego 
zadania na rok 2020. Już w styczniu przyszłego roku będzie można złożyć uprzednio przygotowany 
wniosek o dofinansowanie, co umożliwi  znaczne wcześniejsze rozpoczęcie zadania i jego 
zakończenie do końca roku budżetowego.

2. Remont nawierzchni boisk ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i  Szkoły 
Podstawowej nr 4
Plan – 0
Zwiększenie – 340.000,00 zł
Plan po zmianie – 340.000,00 zł
Wybudowane w latach 2007 i 2008 boiska wymagają remontu. Remont polegał będzie na zdjęciu 
nawierzchni ze sztucznej trawy, poprawie i  niezbędnych uzupełnieniach podbudowy oraz położeniu 
nowej sztucznej nawierzchni i zasypanie jej odpowiednim granulatem. Szczegóły remontu określi 
opracowana dokumentacja techniczna. Na sfinansowanie zadania Miasto złożyło wniosek w Fundacji 
Promocji i Rozwoju Gmin Polskich gdzie można uzyskać  dotację w wysokości do 50% kosztów 
zadania.
- rozdział 80104 – zwiększenie o 100 000 zł kwoty wydatków na dotacje dla niepublicznych 
przedszkoli,  prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie naszego Miasta.
6/ Dział 852, rozdział 85214  – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7 300 zł na zwrot 
do budżetu państwa zasiłków z pomocy społecznej pobranych nienależnie.
7/ Dział 855, rozdział 85501 i 85502 – wydatki w tych rozdziałach dotyczą zwrotu do budżetu
państwa świadczeń 500+ i świadczeń alimentacyjnych, pobranych nienależnie. 

8 / Dział 926 – Kultura fizyczna.

Rozdział 92695 –  Pozostała działalność
1. Remont jazu piętrzącego zbiornika „DOLNA”
Plan  - 1.450.000,00 zł
Zwiększenie – 200.000,00 zł
Plan po zmianach – 1.650.000,00 zł
Zwiększenie kwoty na realizacje przedmiotowego zadania związane jest z koniecznością wykonania 
na obiekcie robót dodatkowych, stwierdzonych po obniżeniu lustra wody w zbiorniku Dolna, 
polegających na: 
1/ wykonaniu robót naprawczych betonu po jego uprzednim oczyszczeniu i robót izolacyjnych 
konstrukcji żelbetowej: komory upustów dennych, wlotu do elektrowni oraz mnicha o łącznej 
powierzchni 205m2 ; 
2/ remoncie elementów MEW (Mała Elektrownia Wodna) – wymiana kraty na wlocie do turbin, 
wykonanie stopni złazowych, remont zaworu z przeciwwagą; 
3/ wymianie barierek na komorze upustów dennych, wlocie do MEW i wzdłuż falochronu.
Większość tych robót należy wykonać przed ponownym napełnieniem zbiornika. 

Radny Leszek Jarosiński – w budżecie dokonano zmiany w dziale oświata – remont w 
Szkole Podstawowej Nr 2, to zadanie powinno być realizowane w tym roku budżetowym, jest
bardzo ważna inwestycja dla sprawnego funkcjonowania szkoły.

Burmistrz Piotr Irla wyjaśniał, ta inwestycja została odłożona w czasie  z uwagi na brak środków 
finansowych w budżecie, ta inwestycja jest uwarunkowana pozyskaniem zewnętrznych środków 
finansowych. 
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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 większością głosów.. Głosowało 15 
radnych, za – 12, przeciw – 0, wstrzymujących – 3.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

   Ad 14. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta raportu o stanie gminy.

     Temat referował Piotr Irla  Burmistrz Miasta.
      Powiedział m.in 

Wypełniając dyspozycję art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam dziś Państwu 
przygotowany po raz pierwszy raport o stanie miasta Rawa Mazowiecka. 
Funkcję Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka pełnię  od 21 listopada 2018 r. W związku z tym raport 
prawie w całości będzie dotyczył działalności mojego poprzednika, ale to w stosunku do mnie jako 
organu wykonawczego będziecie Państwo podejmować uchwałę o udzieleniu wotum zaufania. 
Zarówno dla mnie jak i dla Państwa jest to sytuacja wyjątkowa . Zastanawiałem się jak w obecnych 
okolicznościach ma wyglądać raport o stanie naszego miasta. 
Po namyśle doszedłem do wniosku, że przygotuję Państwu dokument, który będzie spełniał wymogi 
ustawowe ale jednocześnie będzie ukierunkowany na dalsze moje działania i będzie stanowił pewnego 
rodzaju podstawę pod kolejne przygotowywane w następnych latach opracowania. 
Spośród wielu możliwych form przedstawienia raportu o stanie miasta przyjąłem tę najbardziej prostą, 
która  zawierać będzie najważniejsze informacje zawarte w formie wyliczeń czy udokumentowanych 
faktów. Nie będzie to dokument opisowy, oparty na szczegółowej analizie poszczególnych zagadnień. 
Zrezygnowałem z takiego ujęcia tematu ponieważ raport byłby kilkusetstronicowym opracowaniem, 
czasochłonnym nie tylko w przygotowaniu ale przede wszystkim trudnym do przeanalizowania przez 
odbiorców. Dokument ten nie będzie zawierał moich osobistych ocen czy komentarzy. 
Zaakcentuję jedynie te elementy, które moim zdaniem są najważniejsze dla naszego miasta i jego 
mieszkańców  i które  będą przeze mnie realizowane. 
Raport ten jest przygotowany i oddany w Państwa ręce po raz pierwszy. Mam świadomość, że nie jest 
on dokumentem doskonałym i spełniającym oczekiwania wszystkich z Państwa. 
Wszelkie uwagi zgłoszone co do treści w nim zawartych będą dla mnie cennymi wskazówkami, które z 
pewnością wykorzystam w mojej codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności i przy opracowywaniu 
raportów w kolejnych latach.
Dlatego też serdecznie zachęcam Państwa Radnych jak również Szanownych Mieszkańców Rawy 
Mazowieckiej do wzięcia udziału w debacie. Debata nad raportem o stanie miasta odbędzie się w czasie 
czerwcowej sesji i będzie poprzedzała udzielenie wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi miasta. 
Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie miasta została 
umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 
kwietnia 2019 roku. Natomiast korekta do tej informacji zmieniająca termin na zgłaszanie się do udziału 
w debacie opublikowana została w dniu 10 maja 2019 r.

     Raport w załączeniu protokołu. 
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     Dyskusji nie było.

     Ad  15. Informacja o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki       
      organizacyjne  miasta w I kwartale 2019 r.    
 

                 Sprawozdanie zawierało okres od 1  stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.
                 W tym okresie zostało zarejestrowanych 171  umów, z czego: 
                 - 1      w Przedszkolu Nr 1
                 - 1      w Przedszkolu Nr 3

  - 4    w Szkole Podstawowej Nr 1
  - 4      w Szkole Podstawowej Nr 2 
  - 6      w Szkole Podstawowej Nr 4 
  - 13    w Miejskim Domu Kultury,
  - 14      w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
  - 1      w Muzeum Ziemi Rawskiej,
  - 2      w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
  - 1      w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - 2    w Żłobku „TUPTUŚ”
  - 120   w Urzędzie Miasta
   
Rada przyjęła przedłożone sprawozdania.

Ad 16. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.

                    Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
                    Sprawozdanie zawierało okres od 11 kwietnia  2019 roku do 16 maja 2019r.
                    Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:
                     - przydział mieszkań socjalnych,
                     - trudne warunki lokalowe,
                     - współpraca miasta w organizacji imprez.

                     Udział w spotkaniach:
 
-  Udział w Radzie Rodziny
-  Spotkanie  z gośćmi Uniwersytetu Ludowego 
-  Udział w rozpoczęciu Turnieju Karate 
-  Udział w rozpoczęciu sezonu motocyklowego
-  Spotkanie w sprawie Dni Rawy 
-  Spotkanie z kombatantami
-  Spotkanie u starosty w sprawie przechowywania samochodów transportujących odpady 
-  Spotkanie Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej 
-  Spotkanie wielkanocne w starostwie 
-  Wizyta w Radiu Victoria
-  Spotkane z O. Arturem  z Małego Kościoła
-  Spotkanie z Ks. Karpem
-  Udział w Dniu Książki u Pani Zofii Telus 
-  Spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej i jazu 
-  Spotkanie w Związku Emerytów i Rencistów
-  Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli
-  Spotkanie Senior +
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-  Udział w uroczystym przekazaniu samochodu pożarniczego OSP
-  Spotkanie w sprawie opłaty śmieciowej- Pani Emilia Tulin, Pani Anna Idzikowska 
-  Udział w uroczystości 3 Maja 
-  Złożenie kwiatów z okazji Dnia Zwycięstwa
-  Spotkanie z prof. Wosińskim 
-  Spotkanie u starosty
-  Udział w wykładzie „Jan Chryzostom Pasek” w Muzeum Ziemi Rawskiej 

 Radny Leszek Jarosiński zgłosił propozycję aby na jednej  z kolejnych Sesji przedstawić   
 informację w sprawie funkcjonowania Spółki RTBS.

  Ad  17. Wolne wnioski, sprawy różne.
 
  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska przedstawiła  pismo mieszkańca Rawy   
  Mazowieckiej  Tomasza Walasa  w sprawie nadania drodze  rowerowej biegnącej wokół rawskiego 
  zalewu imienia  Józefa Kosackiego.

Radny Leszek Jarosiński przedstawił treść pisma Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie 
ufundowania  w 10 rocznicy Tragedii Smoleńskiej tablicy pamiątkowej na terenie Miasta Rawa 
Mazowiecka.
Złożone pismo do Przewodniczącej Rady zostało zwrócone wnioskodawcy z uwagi na błędy 
proceduralne ( błędne podpisy członków Klubu).

Radny Stanisław Kabziński zabierając głos przypominał o znakach drogowych w ulicy 
Mszczonowskiej i 1 Maja ograniczające prędkość oraz pasy w ulicy Kolejowej.

Radny Paweł Majchrzak zabierając głos zwrócił się z pytaniem czy będzie remontowana ulica 
Przemysłowa od Zwolińskiego do Tomaszowskiej.

Burmistrz Piotr Irla odpowiadając wyjaśniał, że ta inwestycja jest  uzależniona od pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych.

Ad 18. Zakończenie obrad.
W tym punkcie Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska ogłosiła zakończenie
obrad VII Sesji Rady Miasta VIII kadencji.

Sesja trwała od godz. 1400  do   1700.
Sporządziła: Alicja Lasota.
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