
 P R O T O K O Ł 
z obrad  IX  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta
Rawa Mazowiecka  w dniu 1 sierpnia   2019r.

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. 
Uczestniczyło  13 radnych. 
Nieobecni radni usprawiedliwieni:
- Tomasz Góraj
- Małgorzata Rudniak

Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Piotr Irla , Z-ca Burmistrza Artur Piotrowski, 
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście.
 
Obrady  IX  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska - w związku z tym, że  1 sierpnia ( dziś) 
przypada 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a zbiegło się z naszym posiedzeniem 
Rady zaproponowała aby minutą ciszy uczcić pamięć poległych powstańców.

Radni minutą ciszy uczcili pamięć poległych powstańców.
 

Delegacja Urzędu Miasta i Radnych udała się  na cmentarz aby złożyć kwiaty na grobie 
powstańców.

W związku z tym Przewodnicząca Rady  ogłosiła 30 minut przerwy.
 
Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 13 radnych. 
 
Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.
1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2.  Przyjęcie  porządku obrad. 
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad VIII Sesji Rady Miasta.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania zadań  oświatowych 
     przez samorząd.                             
5.  Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
     nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
8.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2019-2022.
9.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

    10.  Zmiana uchwały nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 roku 
           w sprawie podjęcia działań zmierzających  do polepszenia warunków  życiowych rodzin 
           wielodzietnych  zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.
     11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu 
           Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.
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     12. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w II kwartale 2019 roku.
     13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 
     14. Interpelacje, zapytania.
     15. Zakończenie obrad.

 Zwróciła się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad.
 Uwag nie było.

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

 Uwag do protokołu nie było.
 
Ad 4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania zadań  
oświatowych  przez samorząd.      
  
Temat referowała Celina Szczur Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta.
Powiedziała m.in.
Komisja Oświaty na swym posiedzeniu w dniu 27 lipca 2019 r. stwierdziła, że obecny system 
finansowania zadań oświatowych przez samorząd wyczerpał się . Otrzymywana przez Miasto 
Rawa Mazowiecka  subwencja oświatowa, w następstwie wieloletniego niedoszacowania , 
pozostaje obecnie bez  związku z rzeczywistymi nakładami samorządu na zadania oświatowe.  
Oświatowa subwencja powinna wystarczyć na sfinansowanie nauczycielskich wynagrodzeń
oraz  na  inne  bieżące  koszty  prowadzenia  szkół.   W  rzeczywistości  jej  wysokość  jest
niewystarczająca  nawet  na  pensje  nauczycielskie.  W  roku  2018  samorząd  miasta  Rawa
Mazowiecka dołożył do funkcjonowania oświaty 6 507 541,15 zł.  W roku 2019 samorząd
miejski  przeznaczył   z  środków  własnych   dodatkowo  8.044.940,00  zł,   nie  wliczając
planowanej na wrzesień   podwyżki płac. 
Minister  Edukacji  prowadzi  ze  środowiskiem  nauczycielskim  negocjacje  płacowe
zapowiadając,  słusznie,  ich  podwyższenie.  Przyjęta   nowelizacja  Karty  nauczyciela
wprowadza 9,6% podwyżki wynagrodzeń od września 2019 roku, min.  300 zł dodatku za
wychowawstwo, 1000 zł dodatku socjalnego „ na start” dla stażystów i skraca ścieżkę awansu
zawodowego. Nauczyciele zarabiają za mało, powinni zarabiać więcej, ale załatwienie tego
problemu powinno być sfinansowane środkami  z budżetu państwa.
Brak oszacowania skutków finansowych przyjętych w ustawie rozwiązań i obawa, że ciężar
sfinansowania zmian spadnie na jednostki samorządu terytorialnego powoduje , że jedynym
racjonalnym rozwiązaniem jest  przyjęcie  obowiązku  wypłat  wynagrodzeń  nauczycielskich
bezpośrednio  przez  budżet  państwa.  Zasada,  ustalający  wysokość  wynagrodzeń  jest
jednocześnie ich płatnikiem wyeliminuje wszystkie pojawiające się w tej sprawie wątpliwości
i uczyni przejrzystym system finansowania nauczycielskich wynagrodzeń, będzie też zgodna
z wyrażanymi przez nauczycielskie związki zawodowe postulatami. 
Komisja  Oświaty  Rada  Miasta  Rawa  Mazowiecka  popiera  stanowiska  Związku  Gmin
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Miast Polskich w sprawie finansowania zadań
oświatowych. Czas najwyższy, aby wobec wzrostu gospodarczego i zwiększonych dochodów
Państwa zwiększyć nakłady na edukację, w przeciwnym wypadku staniemy przed paraliżem
budżetów lokalnych samorządów.

W dyskusji głos zabierali:
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Radny  Leszek  Jarosiński  –  nie  należy  dyskutować  nad  stanowiskiem  w  sprawie
finansowania oświaty, rząd przekazuje  subwencje dla samorządów, samorząd powinien dbać
o  oświatę tak jak do tej pory,  to zdanie ustawowe dla samorządów.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska – subwencja przekazywana przez rząd dla
samorządów jest coraz  mniejsza, wprowadzona reforma oświatowa to olbrzymie koszty dla
samorządów,  wprowadzane  ustawowe  podwyżki  dla  nauczycieli  też  generują  koszty  dla
samorządów a w ślad za tym nie idą zwiększone subwencje.
Popieram stanowisko Komisji Oświaty w zakresie  finansowania zadań oświatowych, 
Państwo powinno  zwiększyć nakłady na edukację.  

Radny Sławomir Stefaniak – przekazywana subwencja jest niewystarczająca na  prawidłowe 
funkcjonowanie placówek oświatowych  a tym samym zbyt niskie wynagrodzenia nauczycieli. 
Wobec takiej sytuacji w  przyszłości staniemy przed problemem braku wykształconych nauczycieli.

Radny Tadeusz Boczek – brak doszacowania w finansowaniu nauczycieli to olbrzymi problem dla 
całej oświaty,  proponowany wniosek  Komisji Oświaty jest zasadny.

Radna Celina Szczur – zwróciła uwagę na zły przekaz  medialny strony rządzącej, że samorządy 
otrzymują wystarczającą subwencję  na utrzymanie oświaty, stąd stanowisko Komisji Oświaty.

Burmistrz Piotr Irla  - w pełni zgadzam się ze stanowiskiem Komisji Oświaty, Oświata jest nie 
dofinansowana przez rząd, samorządy z własnych środków finansują  oświatę, w naszym mieście 
mamy wyremontowane szkoły, przedszkola lecz kosztem zadań, które powinniśmy realizować m.in.
budowa mieszkań socjalnych, bezpieczeństwo w mieście, dbanie o drogi czy cała gospodarka 
komunalna.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
                   przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania zadań  oświatowych  przez samorząd.      

 
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta większością głosów.. Głosowało 13 radnych, 
za – 9, przeciw – 4 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 
                
Ad 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.

Temat referowała Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska. 
Powiedziała m.in.

 Obowiązek uzyskania opinii o kandydatach na ławników jest jednym z elementów procedury
wyboru ławników do sądów powszechnych. Wynika on bezpośrednio z  przepisu art. 162 § 9 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych.
W związku z powyższym przedmiotowa uchwała zawiera stosowne upoważnienie dla 
Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do zasięgnięcia takiej opinii i wystąpienia, 
w imieniu Rady Miasta Rawa Mazowiecka, do  Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Łodzi o 
uzyskanie informacji o kandydatach na ławników, zgłoszonych organowi stanowiącemu Miasta 
Rawa Mazowiecka w wyborach na kadencję 2020-2023.
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Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego  przedstawił Krzysztof Chałupka  - 
przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie zasięgnięcia informacji o 
kandydatach na ławników od Komendanta  Wojewódzkiego Policji

Innych opinii nie było.
   

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
    zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników.

   
Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za – 13, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
     nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału  Edukacji i Spraw Społecznych. 
Powiedziała m.in.

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadza, z dniem 1 września 2019 r., zmiany 
w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta nauczyciela dodając zapis dotyczący tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze 
określając, że nie może on przekroczyć 25 godzin w tygodniu.
Zgodnie z art. 91 d ustawy Karta nauczyciela w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego określone 
w art. 42. ust. 7 wykonuje rada gminy.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie  uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur - przewodnicząca Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć  nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Innych opinii nie było.

 Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących  z  
 grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uwag do treści uchwały nie było.
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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 7.  Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Przedłożony projekt chwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka stanowi formalny początek i podstawę 
prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. 
Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. 
Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest 
zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.
Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na spłatę rat kapitałowych kredytów 
oraz pożyczek, a także pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań 
inwestycyjnych w latach 2019-2020. 
Obligacje komunalne w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej 
korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy. Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich 
elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), 
które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Uchwała określa ogólne warunki emisji, określa m. in. wielkość emisji, podział na serie, długość 
życia poszczególnych obligacji, sposób emisji.
Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji 
w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, 
depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając 
równocześnie granice, w których oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. 
Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji. 
Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
seria A19 o wartości 9 000 000 zł,
seria A20 o wartości 4 000 000 zł.
Emisja obligacji serii A19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20 
zostanie przeprowadzona w 2020 roku.
Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i 
rozwoju Miasta.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  emisji 
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Innych opinii nie było.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
    
Uwag do treści uchwały nie było.
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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 8.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2019-2022.

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

Dochody bieżące w 2019 r. zapisane w WPF są  zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta
Rawa Mazowiecka.  W stosunku do ostatniej zmiany WPF z 11 kwietnia 2019 r. w proponowanej 
zmianie WPF od  roku  2020 i w latach następnych zweryfikowano wysokość planowanych 
dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące tj. zwiększono planowane 
dochody w latach następnych, w oparciu aktualny plan  z 2019 r. 
W proponowanej  zmianie WPF dostosowano również wysokość dochodów majątkowych w 2019 r. 
do aktualnych zapisów budżetu Miasta i obowiązujących umów w sprawie pozyskania  dotacji na 
cele inwestycyjne.
W zakresie wydatków bieżących w 2019 roku zaktualizowano ich wysokość stosownie do planu 
wydatków budżetu Miasta. W 2020 r. i w latach następnych zwiększono wysokość planowanych 
wydatków bieżących, w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych na zadania bieżące.
Prognoza wydatków bieżących na obsługę długu od 2019 roku została sporządzona w oparciu 
o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania 
nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu ( kredytów, pożyczek i obligacji)  zostały wyliczone 
zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich 
harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości
marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 
2020 roku stawki będą wynosić 2,5 p.p, w 2021 roku wyniosą 3,0 p.p., a od 2022 roku stawki 
WIBOR wynosić będą 3,5 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Miasta przed skutkami 
potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. 
Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

W planie przychodów budżetu Miasta w prognozie na 2020 r. uwzględniono przychody z tytułu 
emisji obligacji komunalnych w kwocie 4 000 000 zł.
Przychody z obligacji pozwolą na zwiększenie kwoty planowanych wydatków majątkowych 
– inwestycyjnych.
Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz 
możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki 
operacyjnej. W przypadku lat 2019-2020 w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków 
majątkowych, konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W kolejnych latach, ze 
względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych 
przekraczających możliwości własne Miasta, założono limit wydatków majątkowych na 
maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego 
finansowania.
Do wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się nowy tytuł  w 
dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92695 „ Poprawa efektywności energetycznej 
budynku użyteczności publicznej w Rawie Mazowieckiej – termomodernizacja budynku hali 
sportowej przy ul. Tatar”.
Miasto Rawa Mazowiecka przygotowało wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków na to 
zadanie z RPO Województwa Łódzkiego. Zapisane w wykazie przedsięwzięć środki na to 
zadanie w latach 2019-2021 stanowią wymagany wkład własny j.s.t do realizacji tej 
inwestycji.
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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 13 radnych, za – 13, 
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

Ad 9.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Przedłożony  projekt zmiany budżetu Miasta na 2019 rok obejmuje:
Zmiany w planie dochodów.
1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
- w § 0550 zwiększa  się o kwotę 100 000 zł, tj. do wysokości faktycznych wpływów planowane 
  dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości miasta Rawa Mazowiecka.
- zmniejsza  się o kwotę 100 000 zł w § 0770 wysokość planowanych dochodów ze sprzedaży
   nieruchomości komunalnych - gruntów, korekta do wysokości przewidywanych wpływów  do 
   budżetu w br. 
- w § 0920 zwiększa  się o kwotę 1 500 zł, tj. do wysokości faktycznych wpływów dochody z 
   odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.
2/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne.
   Wprowadza się do budżetu dotację z budżetu państwa w § 6320 w kwocie 98 000 zł   
    przeznaczoną na modernizację przejść dla pieszych celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu 
   drogowym.
3/ Dział 855 – Rodzina, wprowadza się do planu dochodów w § 0970 kwotę 5 000 zł z tytułu  
    zwrotu  nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.
4/ Dział 900 – Gospodarka komunalna - wprowadza się do planu dochodów wpływy z odsetek 
     w § 0910 w kwocie  500 zł.
Zmiany w planie wydatków.
1/ Dział 600 – Transport.
-  rozdział 60016 – drogi publiczne gminne.

1. Przebudowa ulicy Lenartowicza
Plan 1.550.000,00 zł
Zmniejszenie – 60.000,00 zł
Plan po zmianach – 1.490.000,00 zł
Dla potrzeb przebudowy ulicy Lenartowicza wykonane zostały dwie dokumentacje projektowe. 
Jedna zlecona przez Miasto Rawa Mazowiecka obejmowała projekt drogowy i kanalizacji 
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deszczowej, druga zlecona przez Rawik obejmowała projekt przebudowy wodociągu i odtworzenia
nawierzchni po tej przebudowie. 
Obie dokumentacje trafiły do przetargu i na ich podstawie wykonawca złożył ofertę i w efekcie 
podpisał umowę. 
Tak skompletowana dokumentacja przetargowa sprawiła, że na odcinku równym długości 
przebudowywanego wodociągu wykonawca dwa razy wycenił koszt odbudowy nawierzchni 
drogowej, raz jako odtworzenie nawierzchni z projektu wodociągowego  a drugi raz jako przebudowa 
nawierzchni z projektu drogowego. Po wykryciu tej omyłki zachodzi konieczność zmniejszenia  
wynagrodzenia wykonawcy o kwotę nadwyżki. 

2. Remont  ulicy Polnej i ulicy Przemysłowej
Plan – 1.020.000,00 zł
Zwiększenie – 60.000 zł
Plan po zmianach – 1.080.000 zł
Za zwiększona kwotę planuje się wykonać remont fragmentów nawierzchni  w sięgaczach ulicy 
Polnej. Obecnie pofałdowana nawierzchnia utrudnia spływ wód opadowych do Kanalizacji 
deszczowej

3. Odwodnienie ulic Południowej i Reymonta
Plan – 300.000,00
Zmniejszenie – 19.000,00 zł
Plan po zmianach – 281.000,00 zł
Zmniejszenia nakładów na tą inwestycję można dokonać ponieważ zakontraktowano i wykonano 
zaplanowane roboty za kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie na 2019 r.

4. Budowa zatoki autobusowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego
Plan –30.000,00 zł 
Zmniejszenie 3.000,00 zł
Plan po zmianach – 27.000,00 zł
Zmniejszenia nakładów na tą inwestycję można dokonać ponieważ zakontraktowano i wykonano 
zaplanowane roboty za kwotę niższą od zaplanowanej w budżecie.

5. Przenosi się planowane środki własne w kwocie 70 000 zł na zadanie: Bezpieczne przejścia dla 
pieszych” do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne, zgodnie z decyzją finansową Wojewody 
Łódzkiego. 
2/ Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 – pozostała działalność
1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy budynku Piłsudskiego 4
Plan – 250 000 zł.
Zmniejszenie  – 120.000,00 zł
Plan po zmianach – 130.000,00 zł
Z uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu dodatkowych zadań inwestycyjnych wnioskuję 
o zmniejszenie planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji na remont budynku 
Piłsudskiego 4 z kwoty 250 000 zł do kwoty 130 000 zł i ograniczenie w br. do zlecenia wykonania 
koncepcji remontu i przebudowy budynku.
3/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne.
Rozdział 75495 – wprowadza się do planu zadań inwestycyjnych zadanie dotyczące poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kwocie 168 000 zł, z tego dofinansowanie z budżetu państwa 
w wysokości 98 000 zł i środki własne budżetu Miasta w kwocie 70 000 zł. 
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Zadanie pn. Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
W ramach tego zadnia wykonane zostanie inteligentne przejście dla pieszych na ul.Jerozolimskiej 
oraz zakup i montaż zestawów solarnych na ul. Słowackiego 
i Warszawskiej.
4/Dział 758 – Różne rozliczenia.
- zwiększa się o kwotę 9 000 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu.
5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany:
- rozdział 80101 – szkoły podstawowe.
1. Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4
Plan -  115 000 zł
Zmniejszenie –18.000,00 zł
Plan po zmianach –  97.000,00 zł
Korekta planowanych wydatków do wysokości faktycznych potrzeb wynikających z zawartych 
umów na realizację zadania.

6/ Dział 855, rozdział  85502 – wprowadzone zwiększenie wydatków w tym rozdziale w 
wysokości 5 000 zł dotyczy zwrotu do budżetu państwa świadczeń – zasiłków,   pobranych 
nienależnie. 

7/ Dział 900 – Gospodarka komunalna.
Dokonuje się zmiany zapisu w budżecie Miasta planowanych środków w kwocie 40 000 zł, które 
są przeznaczone, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, na wniesienie wkładu członkowskiego 
Miasta Rawa Mazowiecka do Rawsko- Bialskiej Spółdzielni Socjalnej. Zgodnie ze zmianą  
klasyfikacji budżetowej, wydatki z budżetu j.s.t  na wniesienie wkładu do spółdzielni są wydatkiem 
bieżącym, a nie majątkowym, stąd zmniejszenie wydatków majątkowych, a zwiększenie 
wydatków bieżących. 
8/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92118 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla MDK w wysokości 25 000 zł, zwiększona 
dotacja będzie przeznaczona na realizację zadań statutowych placówki.
Zmiany w rozdziale 92118  dotyczą przesunięcia kwoty 33 000 z wydatków bieżących na dotację 
bieżącą – podmiotową na realizację zadań statutowych w Muzeum Ziemi  Rawskiej.
Zmniejszenie wydatków o kwotę 33 000 zł w Urzędzie Miasta dotyczy  zmiany formuły 
zatrudnienia zarządcy Muzeum. 
Od 01 lipca 2019 roku w Muzeum zatrudniony został, wybrany w drodze konkursu Dyrektor tej 
placówki,  w związku z tym konieczne jest zwiększenie dotacji dla Muzeum, a zmniejszenie 
wydatków na wynagrodzenie zarządcy Muzeum tj. formuły obowiązującej do końca czerwca br. 
9 / Dział 926 – Kultura fizyczna.
Rozdział 92601 – zmiana wysokości planowanej dotacji celowej – inwestycyjnej dla OSiR:
- zmniejszenie o 15 000 zł wydatków na opracowanie PFU zagospodarowania zbiornika 
wodnego TATAR – DOLNA,
- wprowadzenie nowego zadania Modernizacja urządzeń małej elektrowni wodnej na zbiorniku 
DOLNA z kwotą 130 000 zł. W trakcie remontu jazu zapory głównej zlecono przegląd Małej 
Elektrowni Wodnej (MEW).
 Z przedstawionego raportu wynika, że MEW przed ponownym uruchomieniem wymaga 
modernizacji w zakresie urządzeń mechanicznych i elektrycznych. Niektóre z elementów 
wymagają regeneracji, a niektóre bezwzględnie wymagają wymiany na nowe. 
 Z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych elektrowni Miasto
Rawa Mazowiecka przygotowuje wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie prac 
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remontowych,  a kwota planowanych wydatków w wysokości 130 000 zł stanowi wymagany 
wkład własny do sfinansowania prac remontowych.
Rozdział 92695 –  Pozostała działalność
Wprowadzenie nowego tytułu w zadaniach inwestycyjnych tj. Opracowanie dokumentacji 
technicznej oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej przy zbiorniku Dolna, od strony ul. 
Księże Domki z kwotą  15 000 zł.

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 13 radnych, za – 13,
przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

     Ad 10.  Zmiana uchwały nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 
                  2011 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających  do polepszenia warunków  
                  życiowych rodzin  wielodzietnych  zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału  Edukacji i Spraw Społecznych. 
Powiedziała m.in.

W dniu 9 listopada 2011 r. została podjęta lokalna inicjatywa wspierania rodzin wielodzietnych 
określona przepisem Uchwały Nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka, która została zmieniona 
Uchwalą Nr XXXVI/275/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 kwietnia 2014r.  na gruncie 
zmienianej uchwały przyjęto rozwiązanie, że ilekroć w uchwale jest mowa o rodzinie wielodzietnej 
– należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Miasta Rawa Mazowiecka (także 
wielodzietną rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na 
utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku, gdy 
dziecko uczy się lub studiuje lub bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci posiadających 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy i 
samodzielnej egzystencji oraz otrzymujące brzmienie iż Karta Dużej Rodziny 3+ będzie wydawana 
na czas określony od złożenia wniosku do 30 września, na wnioski złożone od lipca do grudnia karta
będzie wydawana na czas określony do 30 września następnego roku.
 Opracowany projekt uchwały stanowi, iż prawo do posiadania karty po zmianie będzie 
przysługiwało:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu  
    roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku
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    szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej 
    placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 
    placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 
    niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej 
    rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 
    dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
    i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku 
    szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku 
    szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej 
    placówce, zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 
    placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
    Proponowane rozwiązania pozwolą na zwiększenie uczestnictwa rodzin wielodzietnych 
    w życiu społecznym oraz poprawią warunki rozwoju dzieci i młodzieży z tych rodzin. 

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur - przewodnicząca Komisji. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały 
dotyczącej działań zmierzających  do polepszenia warunków  życiowych rodzin wielodzietnych  
zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Innych opinii nie było.

 Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
       zmiany uchwały nr XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 roku 
       w sprawie podjęcia działań zmierzających  do polepszenia warunków  życiowych rodzin 
       wielodzietnych  zamieszkałych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13  radnych, 
za – 13, przeciw – 0, wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

     Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 
                 Budżetu  Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

Temat referowała Cezary Wróbel Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.
Powiedział m.in.

Budżet Obywatelski w mieście Rawa Mazowiecka wprowadzony został uchwałą Rady Miasta
Rawa Mazowiecka Nr VI/28/15 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Rawa Mazowiecka. 
W okresie kilku lat funkcjonowania BO w naszym mieście istniała ciągła potrzeba wprowadzania 
kolejnych modyfikacji i doprecyzowywania zapisów funkcjonującej uchwały do potrzeb i 
oczekiwań mieszkańców w tym zakresie, w związku z czym akt ten praktycznie każdego roku był 
zmieniany. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej akt prawny mający szereg zmian powinien 
zostać zastąpiony nowym tekstem jednolitym.
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Poza tym proponowany projekt uchwały dostosowany również został do wymogów jakie 
wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 
publicznych. 
W związku z wejściem w życie tej ustawy zmieniony został zapis art. 5a ust. 7 ustawy o 
samorządzie gminnym. Pomimo, że rada gminy została wyposażona w dużą samodzielność w 
określaniu treści uchwały, musi jednak uregulować w niej takie sprawy jak: wymogi formalne, 
zasady oceny projektów oraz zasady przeprowadzania głosowania, ustalania i podawania do 
publicznej wiadomości jego wyników. 
Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego  przedstawił Krzysztof Chałupka  - 
przewodniczący Komisji.  

      Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  określenia wymagań, jakie        
      powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.

Innych opinii nie było.
   

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu  Obywatelskiego w Gminie Miasto 
Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych, za – 13, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

      Ad  12. Sprawozdanie z realizacji  uchwał w II kwartale 2019 roku.

Temat referowała Sekretarz  Miasta Pani Jolanta Wróblewska. 
Powiedziała m.in.

Rada Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 1 kwietnia  2019 r. do dnia 30  czerwca  2019 r. 
podjęła 30 uchwał. Zrealizowanych zostało 11  uchwał, a w trakcie realizacji pozostaje 80 uchwał. 
Szczegółowy wykaz uchwał został Państwu radnym przedstawiony w materiałach na sesję.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację.

    Ad  13. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

Spotkania Burmistrza Miasta  w dniach 20.06.- 1.08.2019 r.

- Udział w Święcie Wina w Winnicy Dwór Wilkowice 
- Spotkanie w sprawie Wspólnoty Piłsudskiego 4
- Spotkanie u starosty w sprawie Zbigniewa Zasady- 
 - Spotkanie z Panią prof. Nowakowską w Łodzi 
 - Spotkanie u starosty w sprawie Zbigniewa Zasady
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 - Spotkanie z zarządami i radami nadzorczymi spółek miejskich
 - Spotkanie z Panią  Magdaleną Rodakowską
   -  Spotkanie z Panem Januszem Patury i Tadeuszem Kotusińskim
   -  Udział w święcie policji
   -  Udział w otwarciu świetlicy w szpitalu
   -  Udział w Nocy Mazurka
   -  Udział w spotkaniu w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w Starostwie    
       Powiatowym 
    -  Spotkanie z konsultantem  w sprawie obligacji
    -  Spotkanie z wojewódzkim konserwatorem zabytków w ŁodzII
    -  Udział w Maratonie Pływackiej
    -  Udział w imprezie „Rawa gra szanty”
    -  Udział w evencie dla dzieci
    -  Udział w imprezie „Bieg po trzeźwość”
    -  Udział w spotkaniu w sprawie lokalizacji cmentarza
    -  Spotkanie w sprawie miksera regionalnego
    -  Spotkanie z radnymi
    -  Spotkanie w sprawie transportu zbiorowego
     - Spotkanie z Panią poseł Elżbieta Radziszewska
     - Udział w imprezie Triatlon Rawa
     - Spotkanie z Prezesem Klimczakiem - rozwój sieci ZEC w obszarze rewitalizacji
     - Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli  

Ad 14.  Interpelacje, zapytania.

Interpelacji nie zgłoszono.

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

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