
 P R O T O K O Ł 
z obrad  XI  Sesji VIII  kadencji  Rady Miasta

Rawa Mazowiecka  w dniu  26  września  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, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście.
 
Obrady  XI  Sesji  otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska.
Powitała zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję.

Na podstawie listy obecności  stwierdziła prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych. 

Następnie przedstawiła proponowany porządek obrad.
 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
 2.  Przyjęcie  porządku obrad. 
 3.  Przyjęcie protokołu  z obrad X Sesji Rady Miasta.
 4.  Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.
 5.  Zmiana uchwały Nr IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 roku
      w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego 
      w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.
 6.  Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta 
      Rawa Mazowiecka.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków 
     dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę 
     i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka.
 8.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  2019-2022.
 9.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.

  10.  Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg wojewódzkich położonych w 
         granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do  kategorii dróg gminnych. 
11. Zmiana uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r.   
      w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 
      dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy 
      sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
      oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających 
      ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
      prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.
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.
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Ad 3.  Przyjęcie protokołu  z obrad  X Sesji Rady Miasta.

 Uwag do protokołu nie było.

Ad 4.  Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska poinformowała, że zgodnie z dyspozycją 
przepisu art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych  
ławnicy do sądów powszechnych wybierani są w głosowaniu tajnym przez radę gminy, której
obszar objęty jest właściwością tych sądów. 

 W tej sprawie pracował  Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 
powszechnych, który  został powołany uchwałą Nr VIII/62/19 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 19 czerwca 2019 r. w składzie:

1) Pan Krzysztof Chałupka  - przewodniczący Zespołu;
2) Pan Leszek Jarosiński. - zastępca przewodniczącego Zespołu;
3) Pan Włodzimierz Błędek - członek Zespołu;
4) Pan Tomasz Gołka - członek Zespołu;
5) Pan Stanisław Kabziński  - członek Zespołu

Opinię Zespołu przedstawił Krzysztof Chałupka przewodniczący Zespołu.

Zespół przedstawia Radzie Miasta Rawa Mazowiecka niniejszą opinię w celu umożliwienia 
dokonania wyborów ławników na kadencję 2020-2023.
Wybory ławników odbywają się na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w 
sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu 
kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia .
            Zadaniem Zespołu, zgodnie z art. 163 § 2 ustawy oraz powołaną uchwałą, jest wypracowanie
i przedstawienie na sesji Rady Miasta opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie 
spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Liczbę ławników wybieranych przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka określił Prezes Sądu 
Okręgowego w Łodzi pismem z dnia 15 maja 2019 r., skierowanym do przewodniczącego 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka.    
            W terminie do 30 czerwca 2019 r. uprawnione podmioty dokonały zgłoszeń kandydatów: 
1) do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej do orzekania w pozostałych sprawach    - 2 
kandydatów;
2) do Sądu Rejonowego w Skierniewicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 
1 kandydata;
3) do Sądu Okręgowego w Łodzi nie zgłoszono żadnego kandydata

Zespół opiniujący przeprowadził czynności sprawdzające kandydatów na ławników pod względem
spełnienia wymogów określonych w art. 158 § 1 i § 3, oraz art. 159 ustawy Prawo o ustroju sądów 
powszechnych w dniu 30 lipca 2019 r.. 
Po dokonaniu wstępnej analizy w dniu 30 lipca 2019 r. zespół ustalił, że jedna z kandydatur nie 
spełnia wymogów formalnych. W związku z negatywną oceną formalną zgłoszenia kandydata, 
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Rada Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 29 sierpnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie 
pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
Odnośnie pozostałych dwóch kandydatów Zespół szczegółowo przeanalizował kartę 
zgłoszenia wraz z załącznikami, a także informację z dnia 14 sierpnia 2019 r. Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Łodzi, uzyskaną zgodnie z uchwałą Nr IX/70/19 z dnia 1 sierpnia 
2019 r. Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na 
ławników.

Po dokonaniu szczegółowej analizy zespół stwierdza:
Kandydat do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej – Włodzimierz Zimecki 
zgłoszony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Banku 
Spółdzielczego w Białej Rawskiej, spełnia wymogi określone w ustawie. 
Kandydat do Sądu Rejonowego w Skierniewicach – Anna Major zgłoszona przez 
Prezesa Sądu Rejonowego w Skierniewicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy, spełnia wymogi określone w ustawie.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   poddała pod głosowanie kolejno kandydatów:
- Włodzimierz Zimecki  w głosowania imiennym otrzymał 15 głosów. Głosowało 15 radnych, 
   za – 15, przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.
- Anna Major w głosowania imiennym otrzymała 15 głosów. Głosowało 15 radnych, 
   za – 15, przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 wyboru ławników.

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 5.  Zmiana uchwały Nr IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 roku
      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.
W dniu 1 sierpnia 2019 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę Nr IX/76/19 w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto 
Rawa Mazowiecka. 
W dniu 28 sierpnia 2019 roku wpłynęło do Rady Miasta Rawa Mazowiecka zawiadomienie 
Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w celu kontroli legalności tej uchwały. 
W uzasadnieniu tego zawiadomienia Wojewoda Łódzki wniósł zastrzeżenia do postanowień § 7,         
§ 20 ust. 2 i ust. 7 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały oraz  do załącznika 1 i załącznika 
7 do tego regulaminu. 
Zdaniem tego organu nadzoru zawarte w tych kwestionowanych przepisach uchwały postanowienia, w
których określono podmioty odpowiedzialne za prawidłowe wdrażanie budżetu obywatelskiego i ich 
zadania, wyznaczono podmioty uprawnione do weryfikacji zgłoszonych zadań oraz wskazano 
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konkretne referaty i zespoły – należą do sfery wykonawczej uchwały i są  zastrzeżone do kompetencji 
burmistrza miasta. 
Z tego też  względu przedkłada się Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do podjęcia projekt uchwały, 
zmieniającej dotychczasową uchwałę Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie określenia 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa 
Mazowiecka uwzględniający  wniesione przez Wojewodę Łódzkiego uwagi i zastrzeżenia. 

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

      Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną zmianę uchwały 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 
 zmiany uchwały Nr IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 sierpnia 2019 roku 
 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 15 radnych, za – 15, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 6.  Przyjęcie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta 
      Rawa Mazowiecka.

Temat referował  Sebastian Gromek Prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja.
Powiedział m.in.
      W dniu 24 stycznia 2019 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła Uchwałę Nr IV/24/19
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
z dnia 15 lutego 2019 r. poz. 864.
W wyniku kontroli powyższej uchwały, organ nadzoru Wojewoda Łódzki powziął wątpliwości 
co do jej zgodności  z prawem. 
W związku z powyższym w dniu 19 czerwca 2019 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka  podjęła 
Uchwałę Nr VIII/63/19 w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka, która  została ponownie przekazana organowi 
regulacyjnemu do zaopiniowania. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postanowieniu wydanym w 
dniu 24 lipca  2019 r.  przedstawił swoje uwagi do projektu Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka, które zostały uwzględnione w 
załączonym do uchwały regulaminie.
      Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków po uzyskaniu opinii organu regulacyjnego, rada gminy uchwala regulamin
dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Przyjęcie nowego Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta 
Rawa Mazowiecka wymaga uchylenia dotychczas obowiązującego.  
Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj  - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta  Rawa Mazowiecka.
  

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 przyjęcia  regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 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 7.  Przyjęcie uchwały w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody 
i ścieków  dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w 
wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta  Rawa Mazowiecka.

Temat referował  Sebastian Gromek Prezes Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja.
Powiedział m.in.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków Rada Miasta Rawa Mazowiecka może uchwalić dopłaty  
do cen wody i ścieków z budżetu miasta Rawa Mazowiecka dla jednej,  wybranych  lub 
wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu 
wodociągowo-kanalizacyjnemu.
Dotychczas dopłatą objęte były taryfowe grupy 1WA, 1WB, 1SA, 1SB odbiorców usług.
W taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka zatwierdzonej decyzją WA.RZT.070.1.399.16.2019 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11 września 2019 r. 
wyszczególnionych  zostało 10  grup odbiorców usług dla taryfy zaopatrzenia w wodę i 9 grup
dla  odprowadzania ścieków. Taryfa zatwierdzona została na okres 3 lat, a dopłata ustalona 
zostaje na okres 1 roku.
W przedłożonej uchwale dopłatą obejmuje się grupy 4 i 5  odbiorców usług dla taryfy zaopatrzenia 
w wodę oraz grupy 1, 2, 3, 4, 5 odbiorców usług dla taryfy odprowadzania ścieków w wysokości 
określonej w uchwale.
Zastosowanie dopłat w podanej wysokości spowoduje, że koszt zakupu wody i koszt odprowadzania
ścieków dla powyższych grup odbiorców pozostanie na poziomie obecnych opłat.
Szacowane obciążenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka  z tytułu dopłat wyniesie ok. 
550 000 zł. brutto.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił  Sławomir Stefaniak - przewodniczący Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  dopłat
z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków  dla wybranych grup odbiorców usług 
określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Miasta  Rawa Mazowiecka.
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Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj  - przewodniczący Komisji.  
Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  dopłat z budżetu miasta 
Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków  dla wybranych grup odbiorców usług określonych w 
taryfie dla zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta  
Rawa Mazowiecka.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków  dla wybranych grup odbiorców 
 usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka  na  lata  
2019-2022.

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

 Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2019 roku muszą być zgodne 
z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka w zakresie wyniku 
budżetu,  wielkości przychodów i rozchodów oraz prognozowanej kwoty długu budżetu miasta. 
W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w planie przychodów  budżetu na 2019 rok 
wprowadza się zwiększenie  przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu 
budżetu o kwotę  1 070 000 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 11 134 594 zł.
Po uwzględnieniu tej zmiany planowane przychody budżetu wynoszą 14 634 594 zł.
Jednocześnie zwiększeniu  o tą samą kwotę  ulega prognozowana kwota długa na koniec 2019
roku, która wynosi 38 326 144 zł.
Do wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się nowy tytuł  w 
dziale 600 – Transport, rozdziale 60016  – Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego wraz z 
odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego,  jako zadanie planowane do realizacji w  2020.
Limit wydatków na tym zadaniu to 1 700 000 zł. Miasto uzyska dofinansowanie na to zadanie
z Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 50 % kosztów.

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

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

Temat referowała Skarbnik Miasta Pani Jolanta Witczak. 
Powiedziała m.in.
Projekt zmiany budżetu Miasta na 2019 rok obejmuje:

Zmiany w planie dochodów.

1/ Dział 750 – wprowadza się do planu dochodów w § 0970 kwotę 30 000 zł z tytułu 
dochodów różnych, w tym dochodów z tytułu odszkodowań za ubezpieczony majątek Miasta.

2/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat.

- zwiększenie o kwotę 100 000 zł w § 0500 wysokość planowanych dochodów z podatku od 
czynności cywilno-prawnych. Korekta planu do wysokości przewidywanego wykonania 
wpływów do końca roku.

3/ Dział 758 – Różne rozliczenia w § 2920 wprowadza się do budżetu zwiększenie wysokości
subwencji oświatowej na kwotę 270 728 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 
września 2019 r.

4/ Dział 801 – Oświata, wprowadza się do planu dochodów w § 2460 kwotę 23 070 zł z tytułu
dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu edukacji „Śmieci segregujmy- naszą 
planetę ratujemy” w Przedszkolu Nr 1.

W § 0830 zwiększenie planowanych dochodów o 300 000 zł z tytułu zwrotu kosztów opieki 
przedszkolnej  w placówkach niepublicznych za dzieci zamieszkałe na terenie  innych gmin.

5/ Dział 852 – Pomoc społeczna , wprowadza się do planu dochody w wysokości 5 000 zł 
z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu.

6/ Dział 900 – Gospodarka komunalna.

Wprowadza się do planu dochodów zwiększone o kwotę 300 000 zł planowane wpływy 
z opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zwiększone wpływy są przeznaczone na realizację 
wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych  zebranych 
z terenu Miasta. 

Zmiany w planie wydatków.

1/ Dział 600 – Transport.
Rozdział 60004 – przenosi się kwotę 200 000 zł z planowanych wydatków na koszty 
związane z utrzymaniem transportu zbiorowego,  na wydatki konieczne  na podwyżki 
wynagrodzeń dla nauczycieli.
Rozdział 60016 – dokonuje się zmian w planie nakładów inwestycyjnych na następujące 
zadania:
1.Remont  ulicy Polnej i ulicy Przemysłowej
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Plan – 1 080 000,00 zł
Zwiększenie – 1 000 000,00 zł
Plan po zmianach – 2 080 000,00 zł
W kwietniu bieżącego roku Miasto złożyło wniosek do Wojewody Łódzkiego na 
dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych remontu ulicy Polnej i 
Przemysłowej.
W sierpniu br. opublikowano wyniki tej aplikacji. Miasto Rawa Mazowiecka uzyskało 50 % -
ową dotację na realizację remontów w/w ulic. Remont ulicy Polnej dobiega już końca. 
Ponieważ zadanie zgodnie z warunkami aplikacji powinno być zakończone w tym roku, chcąc
wykorzystać pełną dotację  ogłoszono już  przetarg na remont ulicy Przemysłowej. Kwota 
zwiększenia wynika z aktualnego kosztorysu inwestorskiego remontu tej ulicy.

2. Remont ulicy Wałowskiej
Plan – 1 000 000,00 zł
Zmniejszenie – 60 000,00 zł
Plan po zmianach – 940 000,00 zł
Inwestycja została zakończona zatem niewykorzystaną kwotę  60 000zł można przeznaczyć 
na inne cele.

2/ Dział 750 – Administracja publiczna.
Zakup samochodu osobowego
Plan – 0
Zwiększenie – 150 000,00 zł
Plan po zmianach – 150 000,00 zł
Podczas wyjazdu służbowego samochodem Urzędu Miasta doszło  do wypadku drogowego, 
w wyniku którego uczestniczący w zdarzeniu  12 letni samochód  VW Pasat zakwalifikowano
do likwidacji. Niezależnie od tego samochód ten ostatnimi laty wymagał częstych remontów 
obciążających znacznie wydatki  Urzędu Miasta. W związku z powyższym zachodzi potrzeba 
zakupu nowego auta osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta.
3/ Dział 757 – Obsługa długu
Przenosi się kwotę 100 000 zł oszczędności z planowanych wydatków na wydatki związane 
z zapłatą odsetek od zobowiązań kredytowych na wydatki konieczne  na podwyżki 
wynagrodzeń nauczycieli. Oszczędności wystąpiły w związku z faktem nie zmienionej od 
dłuższego okresu stawki WIBOR, która stanowi podstawę oprocentowania kredytów 
zaciągniętych przez Miasto w poprzednich latach.
4/Dział 758 – Różne rozliczenia.
- zmniejszenie  o kwotę 150 272 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu i przenosi się tą kwotę 
na zwiększenie wydatków w innych działach.

5/ Dział 801 – Oświata i wychowanie.
- rozdział  80101 – wprowadza się zwiększenie wydatków o kwotę 569 700 zł na 
wynagrodzenia nauczycieli w szkołach podstawowych z tytułu podwyżki wynagrodzeń od 
01.09 br. o 9,6 %. 
Zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:
1.Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia szatni w budynku  Szkoły Podstawowej Nr 1
Plan – 350 000 zł
Zmniejszenie – 20 000 zł
Plan po zmianach – 330 000 zł
Zadanie zostało zrealizowane zatem niewykorzystaną kwotę 20 000 zł można wykorzystać na
inne cele.
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2. Wymiana palnika gazowego w piecu co w Szkole Podstawowej Nr 2
Plan – 15 000,00 zł
Zmniejszenie – 15 000,00 zł
Plan po zmianach – 0 
Po analizach zużycia gazu oraz planowanym jego wykorzystaniu w latach przyszłych uznano,
że zainstalowany palnik spełnia wszystkie warunki i  może dalej funkcjonować.

- rozdział 80103 – zwiększenie o 12 000  zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 
zatrudnionych w oddziałach zerowych  z tytułu podwyżki wynagrodzeń od 01.09 br. o 9,6 %.

- rozdział 80104 – zwiększenie planowanych wydatków statutowych kwotę 23 070 zł z tytułu 
realizacji programu edukacji ekologicznej w Przedszkolu Nr 1.
Kwota 30 000 zł na zwiększenie puli wynagrodzeń w przedszkolach miejskich z tytułu 
wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.
Zwiększenie o 300 000 zł planowanych wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli 
prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie naszego Miasta.

- rozdziały 80149 i 80150, obejmują zwiększenie wydatków na podwyżki wynagrodzeń dla 
nauczycieli zatrudnionych w oddziałach szkolnych, do których uczęszczają  dzieci
 z orzeczeniami o niepełnosprawności.  

6/ Dział 852 – Pomoc społeczna, dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków na wypłatę 
dodatków mieszkaniowych o kwotę 100 000 zł, korekta planu do wysokości przewidywanych
potrzeb na wypłatę tych  świadczeń w br..
Środki te przenosi  się na zabezpieczenie zwiększonych wydatków na podwyżki wynagrodzeń
nauczycieli.

7/ Dział  854 zwiększenie wydatków o 8 800 zł na wypłatę podwyżki wynagrodzeń dla 
nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

8/ Dział 900 – Gospodarka komunalna.
- rozdział 90002 – zwiększa się o kwotę 300 000 zł planowane wydatki związane z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zebranych z terenu naszego Miasta.

- rozdział 90095 – zwiększa się o kwotę 200 000 zł planowane wydatki związane z dopłatą do
wody i ścieków do wybranych taryf ( gospodarstw domowych)  , zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta obowiązująca w zakresie tych dopłat.

10/ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych:
Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w 
tym kulturalnej.
Plan – 4 600 000,00 zł
Zwiększenie – 100 000,00 zł
Plan po zmianach – 4 700 000,00 zł
Inwestycja wkracza w ostatni etap realizacji. W minionym okresie zaszła konieczność 
wykonania dodatkowych robót stabilizujących budynek. Oprócz tego, w końcowej fazie 
budowy pojawiają się koszty nieprzewidziane, które trzeba ponieść, aby budynek i jego 
otoczenie spełniał oczekiwania inwestora.
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11/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Zwiększa się o 40 000 zł wysokość planowanych wydatków,  po analizie kosztorysu 
inwestorskiego oraz dokumentów aplikacyjnych  złożonych w WFOŚiGW,  na remont Małej 
Elektrowni Wodnej na zbiorniku DOLNA.

III. Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu na 2019 r. obejmuje również 
zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 1 070 000 zł. Zwiększony deficyt dotyczy 
zabezpieczenia wyższych  wydatków na remont ul.Polnej i ul Przemysłowej. 
W projekcie niniejszej uchwały zwiększony  deficyt  zostaje pokryty przychodami z 
kredytów. 
Po podpisaniu przez Miasto umowy z Wojewodą Łódzkim w sprawie uzyskania dotacji na 
remont  drogi, będzie możliwa korekta budżetu, poprzez wprowadzenie do planu dochodów 
dotacji, a zmniejszenie przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu.
Wprowadzenie zwiększonych środków na to zadanie na najbliższej sesji jest konieczne w celu
wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy na realizację prac remontowych.

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.

Obrady opuścił radny Sławomir Stefaniak. 

 Ad 10.  Przyjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg wojewódzkich 
              położonych w  granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do  kategorii 
              dróg gminnych. 

Temat referowała Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Idzikowska. 
Powiedziała m.in.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych zaliczenie do kategorii 
dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu 
powiatu. W dniu 17 września 2019 r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka otrzymał pozytywną 
opinię od Zarządu Powiatu Rawskiego, w sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg wojewódzkich 
położonych w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do kategorii dróg gminnych. 
Zaleczenie drogi  Nr 707 – ul. Skierniewicka i drogi Nr 726 – ul. Krakowska do kategorii dróg 
gminnych zapewni płynność komunikacji, ułatwi realizację zadań własnych gminy, 
a także korzystnie wpłynie  na bieżące utrzymanie i na estetykę całego miasta. 
Ponadto zmiana kategorii drogi Nr 726 – ul. Krakowska podyktowana jest także, pilną potrzebą 
przystąpienia do prac budowlanych, na odcinku od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. 
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Mickiewicza, związanych z rewitalizacją centrum miasta Rawa Mazowiecka, realizowanych w 
ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ. 

Opinię Komisji Komunalnej   przedstawił  Tomasz Góraj  - przewodniczący Komisji.  
   Komisja pozytywnie zaopiniowała   proponowaną uchwałę w sprawie  zaliczenia dotychczasowych   
   dróg wojewódzkich położonych w  granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do  
   kategorii dróg gminnych. 

 
                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 

    zaliczenia dotychczasowych dróg wojewódzkich położonych w  granicach administracyjnych Miasta 
    Rawa Mazowiecka do  kategorii dróg gminnych. 

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad  11. Zmiana uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca       
2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki  przyznawania  
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób 
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze 
stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest  Miasto Rawa Mazowiecka.

   Temat referowała Jolanta Kosińska Naczelnik Wydziału  Edukacji i Spraw Społecznych. 
   Powiedziała m.in.
   Przełożony projekt uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany uchwały        
   Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
   regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę 
   lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 
   wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
   i warunki wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku 
   pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
   prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka ma na celu dostosowanie zapisów dotyczących 
   dodatków funkcyjnych z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy do obowiązujących przepisów 
   ustawy Karta Nauczyciela oraz zmienionego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 
   Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
   zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
   zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy art. 34a dodany do ustawy 
   Karta Nauczyciela przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniającej m.in. tą 
    ustawę z dniem 1 września 2019 r., wprowadza minimalną stawkę za sprawowanie funkcji 
    wychowawcy pracy w wysokości 300 zł. Natomiast zmienione rozporządzenie płacowe w § 5 
    pkt 2 lit. "d" stwierdza, że do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele opiekujący się 
    oddziałem przedszkolnym.
    Przedłożona uchwała dostosowuje zatem regulacje do zmian w przepisach wyższego rzędu, które     
    które wchodzą w życie z mocą od 1 września 2019 r. 

 Na podstawie zmienionych zapisów  regulaminu wynagradzania nauczycieli zarówno 
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    wychowawcy w szkołach podstawowych  jak  i w oddziałach przedszkolnych otrzymają 
    dodatek z tytułu pełnienia tej funkcji w wysokości 300 zł.
   Proponowane zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zostały uzgodnione ze stroną     
   związkową zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

Opinię Komisji Budżetu przedstawił Tomasz Sobiecki  - zastępca przewodniczącego  Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  zmiany  
 uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r.   
w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest 
Miasto Rawa Mazowiecka.

Opinię Komisji Oświaty przedstawiła  Celina Szczur  - przewodnicząca Komisji.  
Komisja Budżetu  pozytywnie zaopiniowała  proponowany projekt uchwały w sprawie  zmiany  
 uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r.   
w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest 
Miasto Rawa Mazowiecka.

                  Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
zmiany  uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r.   
w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem  prowadzącym jest 
Miasto Rawa Mazowiecka.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

Ad 12. Przyjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku.

Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska  poinformowała, że wpłynął wniosek od mieszkańca  
miasta  w sprawie utworzenia domu opieki seniora, zintegrowanego ze żłobkiem, przedszkolem, lub 
domem dziecka.
 Tematem zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji .

Przewodnicząca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Katarzyna Kitlińska przedstawiła opinię 
Komisji.
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 W dniu 26 sierpnia wpłynął do Rady Miasta Rawa Mazowiecka wniosek Pana T. W.  w sprawie 
utworzenia domu opieki seniorów, zintegrowanego ze żłobkiem, przedszkolem, lub domem dziecka. 
W uzasadnieniu swojego wniosku wnioskodawca podniósł, iż opisane w nim zintegrowanie domów 
seniora z innymi jednostkami sprawdza się doskonale  na terenie Kanady, Stanów Zjednoczonych.
W słowniku języka polskiego pojęcie zintegrowany oznacza połączony w całość lub będący 
częścią całości. W tym stanie rzeczy istota wniosku Pana T. W. jest w rzeczywistości utworzenie 
domu opieki seniora połączonego ze żłobkiem, przedszkolem lub domem dziecka.
Zgodnie z dyspozycja przepisu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy o samorządzie gminnym  do wyłącznej 
kompetencji rady gminy należą sprawy związane z tworzeniem gminnych jednostek organizacyjnych, 
a takimi jednostkami są niewątpliwie domy seniora, żłobki, przedszkola, czy też domy dziecka. 
W tym stanie rzeczy organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku jest Rada Miasta 
Rawa Mazowiecka. 
 Dom Opieki Seniora jest jednostką organizacyjna pomocy społecznej działającą jako ośrodek 
wsparcia w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Zasady łączenie gminnych jednostek pomocy społecznej określa  przepis art. 111a tej ustawy 
przewidujący  możliwość połączenia ośrodka wsparcia, jedynie z ośrodkiem pomocy społecznej 
lub domem pomocy społecznej na warunkach określonych w tym przepisie prawa. 
Wobec powyższego brak jest możliwości połączenia domu opieki seniora z domem dziecka, 
żłobkiem lub przedszkolem.
           
Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Rawa Mazowiecka
uznała, iż wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie.

Innych opinii nie było.

                   Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie 
 nieuwzględnienia wniosku.

Uwag do treści uchwały nie było.

Uchwała w głosowaniu imiennym została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych, za – 14, 
przeciw – 0 , wstrzymujących – 0.
Wykaz imienny głosowania w załączeniu. 

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

                    Sprawozdanie przedstawił Piotr Irla Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.
                    Sprawozdanie zawierało okres od 30 sierpnia  2019 roku do 26 września  2019r.
                    Główne tematy w czasie przyjęć interesantów to:
                     - przydział mieszkań socjalnych,
                     - trudne warunki lokalowe,
                     - komunikacja miejska,
                   
                     Udział w spotkaniach:

- Udział w otwarciu nowej hali- firma ELSAM 

- Udział w miejskich i gminnych uroczystościach związanych z obchodami wybuchu II wojny
   Światowej,
 - Udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 4,
 - Udział w spotkaniu informacyjnym dot. zadań proekologicznych w Starostwie Powiatowym
   w  Tomaszowie Mazowieckim,
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 - Spotkanie w sprawie mieszkaniówki w rewitalizacji, 
 - Udział w imprezie Mixer Regionalny,

-  Udział w Spotkaniu Samorządowym w Zespole Klasztornym Jezuitów,
-  Spotkanie z  Radą  Rodziny, 

      -  Udział w posiedzeniu zarządu Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej
-  Udział w MMA Wirtuoz- Gala Sportów Walki

      -  Udział w Święcie Kwiatów 
      -  Udział w spotkaniu z ZNP

-  Złożenie wiązanki na cmentarzu w dniu 17 września
-  Spotkanie w Radiu Victoria
-  Spotkanie z medalistami

      -  Udział w obchodach 50- lecia ślubów
-  Udział w pikniku szkolno- parafialnym 

      -  Podpisanie umowy na dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych 
     
     Ad 14. Interpelacje, zapytania.
    
     Przewodnicząca Rady Miasta Grażyna Dębska   przedstawiła treść pisma Ministerstwa 
     Edukacji Narodowej – Departament Współpracy z Samorządami Terytorialnymi  - 
     odpowiedź  dotyczącą  Stanowiska  Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie 
     finansowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego skierowanego 
     sprawie finansowania zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego.

     Radny Leszek Jarosiński złożył na ręce Przewodniczącej Rady Miasta  pismo w imieniu  
     Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczące komunikacji miejskiej.

     Radny Paweł Majchrzyk  złożył na ręce Przewodniczącej Rady Miasta  pismo do Burmistrza
     Miasta  w sprawie oświetlenia ulicy Jasińskiego.

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

     Sesja trwała od godz. 1400  do   1730.
     Sporządziła: Alicja Lasota.
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