
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport  

o stanie Miasta Rawa Mazowiecka 

za 2019 rok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rawa Mazowiecka, 4 maja 2020 r. 

 

 



2 

 

Szanowni Państwo, 

 

wypełniając obowiązek, który nakłada na Burmistrza Miasta art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym, przedstawiam Państwu raport o stanie Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok.  

Był to dla mnie rok bardzo pracowity, pełen wyzwań, rok w którym udało się wykonać 

wiele potrzebnych miastu inwestycji. Podobnie zapowiada się rok 2020. Jednak  już na samym 

początku tego roku rozwój wydarzeń związanych z pandemią koronawirusa na świecie i w naszym 

kraju zaskoczył nas wszystkich i stał się nieprzewidywalny. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć 

co jeszcze się wydarzy, jak potoczą się losy nas – lokalnych samorządów, jak potoczą się losy 

naszego kraju. Jaki rachunek ekonomiczny przyjdzie nam zapłacić za całe to nieszczęście które nas 

spotkało. To wielkie wyzwanie dla nas wszystkich Polaków, ale i lokalnie dla samorządów. Musimy 

się zmierzyć z wieloma trudnościami, ale ufam że z pomocą Państwa Radnych i Mieszkańców 

Rawy Mazowieckiej uda nam się tę trudną sytuację pokonać i zmienić w nasze wspólne dobro. 

Kiedy przygotowywałem dla Państwa ten raport zmieniały się również i przepisy prawa. 

Wprowadzonych zostało mnóstwo obostrzeń, a publikowane z dnia na dzień zmiany do przepisów 

prawa stawiały nowe wyzwania przed nami wszystkimi, zmieniały się też terminy procedowania 

poszczególnych czynności in. też i w samorządach.  

 Tak jak wspomniałem na wstępie, art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym obliguje mnie 

jako Burmistrza Miasta do przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 

rok poprzedni w terminie do 31 maja 2020 r., ale Szanowni Państwo - tylko do przedstawienia. 

Specustawa koronawirusowa dała Ministrowi Finansów uprawnienia do przesunięcia terminów 

realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wynikających m.in.  z przepisów 

o finansach publicznych. W związku z tym Minister Finansów o 60 dni wydłużył terminy na 

procedurę absolutoryjną (art. 15 zzh specustawy koronawirusowej), czyli uchwała w sprawie 

absolutorium będzie podjęta do 29 sierpnia 2020 r. W konsekwencji zmianie ulega również termin 

rozpatrzenia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. 

 Drodzy Państwo, odnosząc się do minionego roku  uważam, że za nami wiele ciężkiej pracy 

i ogólnie jestem zadowolony z tego co udało nam się w tym czasie zrealizować. Jednak w obliczu 

nieprzewidywalnego jutra niepokój mój budzi to, co przed nami w 2020 roku. Mimo wszystko, 

widzę tutaj coś bardzo dla naszego miasta dobrego, a mianowicie naszą współpracę – mam na myśli 

współpracę pomiędzy Burmistrzem Miasta, a Radą Miasta i Mieszkańcami Rawy Mazowieckiej.  

W tym momencie chcę podziękować Radzie Miasta za merytoryczną i spokojną pracę w roku 

poprzednim. Dziękuję też wszystkim współpracownikom za pełne zaangażowanie w wypełnianie 

codziennych obowiązków. Ufam, że obecny rok będzie równie owocny jak poprzedni. 

 Odnosząc się jeszcze do zmienionych terminów dotyczących debaty nad raportem o stanie 

miasta za rok 2020  już dziś zachęcam Państwa Radnych jak również Szanownych Mieszkańców 

Rawy Mazowieckiej do wzięcia w niej udziału. Wszelkie uwagi czy sugestie wypowiedziane przez 

wszystkich Państwa będą dla mnie bardzo cenne i wykorzystam je w mojej codziennej pracy na 

rzecz lokalnej społeczności i przy opracowywaniu kolejnych raportów. 

Na zakończenie dodam, że mieszkańcy od dnia, w którym przestawię raport Radzie Miasta 

mogą zgłaszać swój udział w debacie. Zgłoszenia będą przyjmowane i rejestrowane w Urzędzie 

Miasta Rawa Mazowiecka (biuro rady miasta) do dnia poprzedzającego termin sesji Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka, na której odbędzie się debata. Szczegółowe informacje dla Państwa w tym 

zakresie umieszczone będą już niebawem na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  
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Rawa Mazowiecka w 2019 roku – demografia 
 

Rok 2019 został zamknięty z liczbą mieszkańców naszego miasta wynoszącą 16962 (52,7% 

stanowią kobiety, a 47,3% stanowią mężczyźni). W 2019 roku zarejestrowano łącznie 1622 

zgłoszeń zameldowania i wymeldowania. W tym samym roku 1 osoba zgłosiła wyjazd za granicę. 

Strukturę mieszkańców w podziale na poszczególne grupy wiekowe doskonale widać na 

zamieszczonym niżej schemacie. Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wyniosła 3091 (kobiety 

1485, a mężczyźni 1606), w wielu produkcyjnym 10106 (kobiety 4858, a mężczyźni 5248) oraz 

poprodukcyjnym 3765 (kobiety 2589, a mężczyźni 1176) .  

   

 
 

Dla porównania w tym samym okresie roku 2018 nasze miasto liczyło 17237 mieszkańców. 

Procentowy schemat ekonomicznych grup wiekowych mieszkańców Rawy Mazowieckiej wyglądał 

następująco: 

- przedprodukcyjni 18,64 

- produkcyjni 58,05 

- poprodukcyjni 23,31. 

 

W 2019 roku w ewidencji ludności zarejestrowano: 325 zameldowań na pobyt stały, 1148 

zameldowań na pobyt czasowy, 120 zgłoszeń wymeldowania z pobytu stałego, 1069 wniosków 

o nadanie numeru ewidencyjnego (dotyczy to przede wszystkim obcokrajowców przebywających 

na naszym terenie w celach zarobkowych). Jeśli chodzi o obsługę interesantów w zakresie 

wydawania dowodów osobistych to sytuacja przedstawia się następująco: wydanych zostało 1374 

dowodów, przyjęto 266 zgłoszeń utraty dowodu i 232 przypadki unieważnienia dokumentu 

tożsamości w Rejestrze Dowodów Osobistych z powodu zmiany danych, reklamacji i przekazania 

przez osobę trzecią. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił 10 % wzrost rejestrowanych 

czynności.  

Przy czym należy nadmienić, że przytoczone czynności nie są kompletnym katalogiem związanym 

z obsługą interesanta. Do takich znaczących czynności oprócz wyżej wymienionych można między 

innymi zaliczyć wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń i udostępnianie danych (łącznie w roku 

sprawozdawczym ok. 500). 
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 W Urzędzie Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej w 2019 roku sporządzonych zostało 

285 aktów urodzenia, 153 akty małżeństwa, 311 aktów zgonu, udzielono 40 ślubów cywilnych a 46 

wyroków sądów o rozwodzie zarejestrowano. W porównaniu do poprzedniego roku o około  

30 % wzrosła liczba innych czynności związanych z obsługą interesantów, dla przykładu liczba 

wydanych odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, wielojęzycznych) wyniosła 

4510 (w roku poprzednim 3893), migracja aktów do rejestru stanu cywilnego 3459 (w roku 

poprzednim 3246), nadanie numeru PESEL noworodkom 254 (w roku poprzednim148).  

Z każdym rokiem w znaczącym stopniu rośnie liczba obsługiwanych interesantów przez 

pracowników ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC. Powodem tego jest istniejący stan 

prawny. Nie ma tutaj znaczenia, z której gminy jest osoba, która chce załatwić sprawę, np. wydania 

dowodu czy odpisu aktu stanu cywilnego. Interesanci zgłaszają się tam gdzie jest im prościej 

i wygodniej. Wiele osób załatwia sprawy urzędowe przy okazji robienia zakupów, czy też wizyt w 

Starostwie Powiatowym, ZUS, KRUS, ARiMR. 

Wracając do liczby zgonów, która niestety jest dość wysoka nasuwa się pytanie dotyczące ich 

przyczyn.  Według danych statystycznych w naszym mieście wygląda ona następująco: zgony 

z powodu chorób układu krążenia (38% ogólnej liczby zgonów), zgony z powodu nowotworów (24 

% ogólnej liczby zgonów), pomimo lepszej wykrywalności zachorowań we wczesnym stadium 

choroby, na skutek kampanii profilaktycznych, badań przesiewowych zarówno o zasięgu krajowym 

jak i lokalnym nadal wzrasta liczba zgonów z powodu nowotworów, choroby układu oddechowego 

i trawiennego (18 % ogólnej liczby zgonów), cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań 

klinicznych, laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowanych (około 13 % ogólnej liczby 

zgonów), zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (7 % ogółu zgonów). 

W skali powiatu, województwa i kraju sytuacja pod tym względem wygląda podobnie. 

 

Sytuacja na rynku pracy 

Na koniec 2019 roku w mieście Rawa Mazowiecka zarejestrowane były 274 osoby 

bezrobotne (w tym 139 kobiet). Spośród bezrobotnych prawo do zasiłku przysługiwało 40 osobom. 

W tej grupie z przyczyn zakładu pracy zwolnionych było 15 osób. 39 osób to osoby do 30 roku 

życia, a 80 to osoby powyżej 50 roku życia. W powyższej grupie bezrobotnych 47 osób to osoby 

mające na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 24 osoby posiadające 

zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności.  

Spośród 274 zarejestrowanych bezrobotnych tylko 19 deklarowało natychmiastową chęć 

podjęcia pracy, a 14 posiadało status wyłączonych z powodu braku gotowości do pracy z różnych 

przyczyn.  

Na koniec poprzedniego roku Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej dysponował 

56 ofertami wolnych miejsc pracy. Dla porównania liczba bezrobotnych w roku 2018  wynosiła 348 

osób (w tym 163 kobiety), a w roku 2017- 381 (w tym 185 kobiet). Z analizowanych danych 

statystycznych widać, że z każdym rokiem liczba bezrobotnych znacząco maleje. 

W związku ze zmianami społeczno-gospodarczymi w naszym kraju interesująco przedstawia się 

struktura zawodów deficytowych w naszym powiecie. Jest ona jednocześnie odzwierciedleniem 

ogólnego opracowania za 2019 rok dotyczącego województwa i całego kraju.  

I tak do zawodów maksymalnie deficytowych należą: przedstawiciele handlowi, farmaceuci 

bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji, inżynierowie budowlani, specjaliści do spraw higieny, 

bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, farmaceuci specjaliści, kierownicy do spraw 

finansowych, czyściciele pojazdów, pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń, 

robotnicy wykonujący proste prace związane z hodowlą zwierząt, operatorzy maszyn do obróbki 

i wyrobów z drewna, do produkcji wyrobów chemicznych, agenci ubezpieczeniowi, specjaliści do 

spraw zarządzania zasobami ludzkimi, a także windykatorzy i zawody pokrewne. 

 Do zawodów deficytowych należą: robotnicy pracujący przy przeładunku towarów, 

sekretarki, specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych), monterzy, sprzedawcy stacji paliw, recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych), 

dekarze, pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food. 



5 

 

 Do grupy zawodów zrównoważonych zaliczono: kierowników sprzedaży w marketach, 

robotników budowlanych pracujących przy robotach wykończeniowych. 

 Kolejna grupa to zawody nadwyżkowe, do których zaliczono: murarzy, sprzedawców 

i konsultantów w centrach sprzedaży telefonicznej, szwaczki, hafciarki, betoniarze, zbrojarze, 

robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie drogowym, pracowników wsparcia rodziny 

i pomocy społecznej, pracy socjalnej, elektryków, pracowników gospodarczych i ekonomistów. 

 Wyodrębniono tez grupę zawodów tzw. maksymalnie nadwyżkowych, do których zaliczeni 

zostali: technicy mechanicy, technicy nauk fizycznych, recepcjoniści hotelowi i pracownicy opieki 

osobistej w ochronie zdrowia. 

 W porównaniu do 2018 roku wzrosła liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze 

REGON. W 2018 roku zarejestrowane były 2192 podmioty gospodarcze, z czego 1664 stanowiły 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

W 2019 roku w rejestrze REGON figurowało 2200 podmiotów, z czego w danym roku 

zarejestrowano146 nowych przedsiębiorców. Wśród nowych firm 129 osób fizycznych 

zarejestrowało własną działalność gospodarczą, powstała też 1 spółka jawna. 

W tym samym czasie wyrejestrowało się 86 przedsiębiorców, z czego 76 to osoby fizyczne i jedna 

spółka jawna. 

 

Pomoc społeczna 

Miasto posiada opracowaną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Rawa Mazowiecka na lata 2017 - 2022.  Jest to dokument planistyczny w zakresie lokalnej polityki 

społecznej, stanowiący długofalowy plan działania, określający główne cele i kierunki rozwoju 

poprzez tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych warunków sprzyjających 

ograniczaniu obszarów wykluczenia społecznego.  

 W 2019 roku świadczeniami z pomocy społecznej, przyznanymi w ramach zadań zleconych 

i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) objęto 690 osób 

z 368 rodzin. Ze świadczeń pieniężnych w 2019 r.  skorzystało 306 osób z 293 rodzin, ze świadczeń 

niepieniężnych 271 osób z 215 rodzin. Do najczęstszych przyczyn przyznawania pomocy 

społecznej w 2019 r. należały: długotrwała lub ciężka choroba (261 rodzin), niepełnosprawność 

(180 rodzin), bezrobocie (165 rodzin). Najczęściej pomocą społeczną objęte były jednoosobowe 

gospodarstwa domowe (214 osób).   

 W 2019 roku w mieście funkcjonował również ośrodek wsparcia, tj. Dzienny Dom Seniora, 

przystosowany do pobytu dziennego dla 30 osób. W ciągu roku z usług Dziennego Domu Seniora 

skorzystało 18 osób. 

 

Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w latach 2015-2019 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2019 368 690 

2018 358 684 

2017 399 771 

2016 431 869 

2015 452 961 

 

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w latach 2015-2019 

 Liczba osób 

Rodzaj świadczenia / rok 2019 2018 2017 2016 2015 

świadczenia niepieniężne 271 260 295 329 374 

świadczenia pieniężne 306 299 328 364 380 
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Rodzaje świadczeń, z których korzystały poszczególne typy rodzin w 2019 roku 

 Liczba rodzin pobierających świadczenia  

Typ rodziny Ogółem Świadczenia pieniężne Świadczenia niepieniężne 

Jednoosobowa 216 177 133 

Wieloosobowa 148 120 82 

 

Rodzaje świadczeń, z których korzystały poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci  

 Liczba świadczeń 

Typ rodziny Ogółem Świadczenia pieniężne Świadczenia niepieniężne 

bez dzieci 38290 1934 36356 

jedno dziecko 4910 468 4442 

dwoje dzieci 4146 257 3889 

troje dzieci 2001 66 1935 

czworo i więcej dzieci 4190 28 4162 

  

 Ogólna liczba świadczeniobiorców, tj. dzieci na które przyznano świadczenia rodzinne 

w 2019 r. wyniosła 4821. Przyznano 1922 zasiłki rodzinne, 104 dodatki z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka, 153 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

78 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, 682 dodatki z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego, 43 dodatki z tytułu dojazdu lub zamieszkiwania w miejscowości, 

w której znajduje się szkoła, 267 dodatków z tytułu rodziny wielodzietnej, 44 dodatki z tytułu 

urodzenia dziecka. W 2019 r.  wypłacono także 111 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia 

dziecka. Świadczenie rodzicielskie pobierały 64 osoby. 

 

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz 

korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w latach 2015-2019 

 Liczba rodzin  

Rok 2019 2018 2017 2016 2015 

Liczba rodzin korzystających z 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 
428 495 498 512 459 

 

Do zasiłku pielęgnacyjnego w 2019 r. uprawnionych było ogółem 1051 osób. Świadczenie 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane w związku 

z rezygnacją z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wypłacano 

w 253 przypadkach. Świadczenia wychowawcze w 2019 r. wypłacano na rzecz 4788 dzieci. 

Świadczenie w ramach programu "Dobry start" objęło zaś 1965 uczniów. 

W ramach Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2019 r. do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było ogółem 265 osób. 

 

Bezpieczeństwo 

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców czuwają przede wszystkim 

funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej oraz wyłącznie na terenie 

naszego miasta Straż Miejska. 

Zadania Policji w roku ubiegłym, wyglądały następująco: 
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Stwierdzono więcej przestępstw, tj. 1329 przy 781 w 2018 roku, przy czym osiągnięto ponad 88,5% 

wykrywalności - o prawie 1,40 % więcej niż w roku ubiegłym. Wykrywalność w tzw. 

7 kategoriach, tj. przestępstwach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa jak: bójki, pobicia, 

kradzieże, włamania, uszkodzenia mienia wzrosła o 9,1 % . 

Funkcjonariusze KPP w Rawie Mazowieckiej podejmowali również wiele inicjatyw 

w zakresie działań profilaktyki społecznej, zadania te są kontynuowane w bieżącym roku. W 2019 

roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem Policji 

w Białej Rawskiej wszczęła 1063 postępowań przygotowawczych, w których stwierdzono 1329 

przestępstw. 

Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych kategoriach: uszczerbek na zdrowiu – 14 (15 

w 2018 r.), bójka, pobicie – 8 (7 w 2018 r.), kradzież cudzej rzeczy – 91 (47 w 2018 r.), kradzież 

pojazdu – 5 (5 w 2018 r.), kradzież z włamaniem 82 (58 w 2018 r.) rozbój 6 (3 w 2018 r.), 

przestępstwa narkotykowe 68 (72 w 2018 r.). 

Z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku: udzielono asysty lub pomocy 

podmiotom uprawnionym – 25, powiadomienia komisji ds. uzależnień – 28, spotkania 

z mieszkańcami – 924, sporządzone wywiady i ustalenia (w tym dla sądów, prokuratury, 

komorników, wojska i innych jednostek policji ) – 447, zatrzymania dowodów rejestracyjnych – 

922, zatrzymania uprawnień do kierowania – 97. 

W 2019 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej 

stwierdzono popełnienie 19 czynów karalnych natomiast w 2018 roku czynów tych było 17. 

Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w 2019 roku wynosiła 11, natomiast w roku 

poprzednim 14. W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco: rozbój, 

kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze – 2 (2019 r.), 1 (2018 r.), bójka i pobicie – 0 

(2019 r.), 0 (2018 r.), uszczerbek na zdrowiu – 3 (2019 r. ), 2 (2018 r.), kradzież z włamaniem – 0 

(2019 r.); 0 (2018 r.), kradzież cudzej rzeczy – 1 (2019 r.), 1 (2018 r.), uszkodzenia rzeczy – 1 

(2019 r.) , 3 (2018 r.), przestępstwa narkotykowe – 2 (2019 r.), 0 (2018 r.). 

W ramach zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich w 2019 roku policjanci skierowali 

29 wniosków do Sądów Rodzinnych i Nieletnich oraz 39 dotyczących demoralizacji, ujawnili także 

18 nieletnich uciekinierów z placówek opiekuńczo-wychowawczych, 8 nieletnich pod wpływem 

alkoholu. 

W 2019 roku na terenie powiatu rawskiego odnotowano 497 zdarzeń drogowych, w których 

9 osób zginęło a 76 osób zostało rannych. Dla porównania w roku 2018 w 543 zdarzeniach 

drogowych 70 osób zostało rannych a 9 zginęło. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji 

drogowych jest nadmierna prędkość, jak również nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

oraz jazda w stanie nietrzeźwości. Struktura zdarzeń przedstawia się następująco: liczba zdarzeń 

drogowych – 497, wypadki drogowe – 63 (58 w 2018 r.), liczba osób rannych w wypadkach 

drogowych 76 (70 w 2018 r.), liczba ofiar śmiertelnych – 9 (9 w 2018 r.), kolizje drogowe – 434 

(485 w 2018 r.). 

Tak jak już wspomniałem nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców Rawy 

Mazowieckiej czuwa również Straż Miejska. Według danych statystycznych opracowanych przez  

Straż Miejską w Rawie Mazowieckiej w latach 2017 - 2019 na terenie miasta ujawnionych zastało 

łącznie 9381 wykroczeń. Strażnicy pouczyli 8805 osób, ukarali mandatami 427osób oraz skierowali 

do Sądu Rejonowego 149 wniosków o ukaranie. 

 

Tabela przedstawia ilość ujawnionych wykroczeń na terenie miasta Rawa Mazowiecka: 

Lata 
Ilość 

wykroczeń 

Ilość nałożonych 

mandatów 

karnych 

Ilość pouczeń lub zastosowanie 

innego środka oddziaływania 

wychowawczego 

Ilość sporządzonych 

wniosków o ukaranie do 

sądu 

2017 3031 216 2769 46 

2018 3052 105 2916 31 

2019 3298 106 3120 72 
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Jak wynika ze statystyk Straż Miejska prowadzi elastyczną politykę represyjną wobec 

sprawców ujawnianych wykroczeń. Z jednej strony niepojąca jest wzrastająca liczba wykroczeń, 

a z drugiej wzrasta liczba wykroczeń wykrytych. Świadczy to o skuteczności działań 

podejmowanych przez Straż Miejską.  

W ramach ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, patrole rawskiej Straży 

Miejskiej podejmują wiele interwencji, z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego. Dużą 

uwagę przywiązuje się do prewencyjnego oddziaływania patroli pieszych w rejonach miasta 

i miejscach zdiagnozowanych do ochrony przed występkami chuligańskimi, aktami wandalizmu 

i innych przejawów zachowań nieakceptowanych społecznie. Sam fakt obecności strażników 

w wielu miejscach jest wystarczający, aby nie dochodziło do zakłóceń porządku i spokoju 

publicznego. W tym celu funkcjonariusze patrolują przede wszystkim miejsca, gdzie najczęściej 

dochodzi do zakłóceń porządku i spokoju publicznego, tj. na terenach osiedli mieszkaniowych, 

terenach zielonych (park miejski, OSIR) i okolice Zalewu Tatar. Straż Miejska włącza się do 

wszelkich możliwych akcji profilaktycznych i programów propagujących systemowe rozwiązania 

w sferze porządku i spokoju publicznego i działań poprawiających oraz zwiększających stan 

i społeczne poczucie bezpieczeństwa. Działania prewencyjne mają również na celu eliminowanie 

przypadków zachowań związanych z alkoholem w miejscach publicznych, zagrażających 

bezpieczeństwu publicznemu, życiu i zdrowiu, jak też będących demoralizującymi w odbiorze 

społecznym. 

 Przez Straż Miejską priorytetowo traktowane jest bezpieczeństwo dzieci. W tym celu 

realizowany jest program „Bezpieczna droga do szkoły”, dedykowany dla uczniów szkół 

podstawowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Wzrost natężenia ruchu pojazdów kołowych 

w okolicach placówek oświatowych spowodowany zwiększającą się liczbą pojazdów w znaczący 

sposób wpłynął na obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów i ich rodziców, zwłaszcza 

klas pierwszych szkół podstawowych. W odpowiedzi na postulaty kierowane przez dyrektorów 

szkół oraz rodziców, Straż Miejska wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zaangażowała 

znaczne siły i środki w celu realizacji wyżej wymienionego programu. 

W trakcie roku szkolnego funkcjonariusze Straży Miejskiej nadzorują przejścia dla pieszych 

w rejonach placówek oświatowych - przy szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 oraz przeprowadzają 

codziennie kontrole okolic szkół. Podczas prowadzanych czynności strażnicy reagują na wszelkie 

przejawy wykroczeń drogowych popełnianych zarówno przez kierowców jak i pieszych.  

Sukcesem jest to, że w ani jednej szkole objętej programem nie doszło do wypadku drogowego 

z udziałem uczniów.  

W ramach utrzymania czystości i porządku w mieście w okresie zimowym funkcjonariusze 

Straży Miejskiej prowadzili wzmożone kontrole pod względem przestrzegania obowiązku 

nałożonego na właścicieli nieruchomości w kontekście odśnieżania chodników położonych wzdłuż 

ich posesji. Kontrole stanu chodników przeprowadzane są na bieżąco podczas wykonywania patroli 

terenu miasta. Działania strażników w znacznej mierze zdyscyplinowały właścicieli i zarządców 

nieruchomości.  

W roku 2019 Strażnicy wraz z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka prowadzili kontrole wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (nie 

ciąży na nich obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi), stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020 i z 2020 r. 

poz. 150 i poz. 284) są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług 

odbioru odpadów wykonywanych przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Rawa Mazowiecka. 

Powyższe oznacza, że wszystkie podmioty władające nieruchomościami, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy lecz powstają na nich odpady komunalne (np.: szkoły, sklepy, zakłady 

produkcyjne, punkty usługowe itd.) mają obowiązek posiadania zawartej umowy na odbiór 

odpadów. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka jako organ sprawujący kontrolę przestrzegania 
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przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest uprawniony do weryfikowania 

czy w. w. podmioty posiadają zawartą umowę wraz ze stosownymi dowodami uiszczania opłat za te 

usługi. Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia 

w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej 

(art. 6j ust. 4a). W okresie sprawozdawczym strażnicy wraz z pracownikami urzędu przeprowadzili 

211 przedmiotowych kontroli, z czego w 154 przypadkach ujawniono brak zawartej umowy. 

Sprawcy wykroczeń zostali pouczeni i zobowiązani do bezzwłocznego dopełnienia ciążącego na 

nich obowiązku.   

Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej prowadzi również działania w zakresie  ograniczenia 

niskiej emisji. W dniu 26.10.2016 r. strażnicy otrzymali upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 

palenisk domowych, które będą miały na celu wykazanie, czym palą mieszkańcy i czy w tym 

zakresie stosują się do przepisów o ochronie środowiska. Funkcjonariusze wykonując kontrole są 

uprawnieni do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalności gospodarcza, 

a w godzinach od 6-22 na pozostały teren. Mogą przeprowadzić badanie lub wykonywać inne 

niezbędne czynności kontrolne np.: pobrać próbki popiołu z paleniska jak i żądać pisemnych lub 

ustnych informacji oraz wzywać i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 

faktycznego. Mają ponadto prawo do żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich 

danych mających związek z problematyką kontroli. Należy podkreślić, że głównym celem działań 

strażników nie jest karanie mieszkańców miasta, lecz zapobieganie, poprzez informowanie 

i edukowanie w zakresie ochrony środowiska oraz o skutkach emisji toksycznych substancji 

powstających w wyniku spalania w piecach odpadów lub niewłaściwego spalania paliw. 

Oczywiście funkcjonariusze w przypadku  konieczności będą również mogli stosować karę 

grzywny, lecz jak już wyżej wspomniałem nie będzie to celem samym w sobie.  

Strażnicy Miejscy dbając o czystość i porządek w mieście przeprowadzają na bieżąco 

kontrolę stanu utrzymania czystości na terenach miejskich objętych kontraktami. W wyniku 

kontroli stwierdzone uchybienia i stosowne uwagi przekazane są do Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Komunalnej.  

W ramach czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego funkcjonariusze Straży 

Miejskiej interweniują na bieżąco w przypadku łamania przepisów prawa o ruchu drogowym. 

Działania strażników mają ograniczyć uciążliwości będące wynikiem niedostatecznej ilości miejsc 

parkingowych w mieście i popełnianych w związku z tym wykroczeń, ze skutkami dla innych 

kierujących stosujących się do obowiązujących przepisów prawa, a także niszczeniem 

infrastruktury oraz w głównej mierze zagrożeniami w postaci utrudnień dla pieszych, 

ograniczaniem widoczności w obrębie przejść i skrzyżowań. Do najczęstszych wykroczeń zaliczyć 

możemy nie respektowanie znaków B 36 - zakaz zatrzymywania, B1 - zakaz wjazdu, a także 

parkowanie pojazdów na przejściach dla pieszych, chodnikach nie pozostawiając 1,5 metra 

przejścia dla pieszych oraz naruszanie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub 

zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości 

przekraczającej 12 m. Ważnym elementem kontroli ruchu drogowego są inspekcje miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz prawidłowość oznakowania miejsc wykonywania 

prac budowlanych w pasach drogowych.  

W IV kwartale 2019 r. Straży Miejska podjęła nowe działania w ramach kontroli ruchu 

drogowego polegające na  ujawnianiu i usuwaniu pojazdów w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu 

drogowym, tj. pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane bądź nie posiadają tablic 

rejestracyjnych.  

W oparciu o wskazane podstawy prawne wykonują czynności takie jak:  

• weryfikacja co do możliwości usunięcia takiego pojazdu a w ostateczności usunięcie takiego 

pojazdu,  

• ustalenia właściciela pojazdu poprzez bazę CEPIK,  

• obligowanie właścicieli do samodzielnego usunięcia pojazdu.  
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Dla właściwego wykonywania tych zadań dwóch funkcjonariuszy odbyło specjalistyczne szkolenie 

w tym zakresie. 

W 2019 roku w omawianym zakresie strażnicy miejscy podjęli 6 interwencji. W trzech przypadkach 

właściciele sami zastosowali się do zaleceń wydanych przez strażników, a w pozostałych trzech 

przypadkach pojazdy zostały odholowane przez Straż.  

 

W dalszym ciągu istotnym elementem działalności Straży Miejskiej jest stała współpraca z 

Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej. W dniu 1 marca 2007 r. Burmistrz Miasta 

Rawa Mazowiecka podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie 

szczegółowych form i sposobów współpracy Policji ze Strażą Miejską. Współpraca ta polega 

głównie na następujących działaniach: 

– bieżących spotkaniach przedstawicieli obydwu jednostek celem wymiany informacji 

o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

– koordynacji działań prewencyjnych,  

– telefonicznym informowaniu się przez dyżurnych KPP i SM o bieżących wydarzeniach 

mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego i w razie potrzeby 

koordynowali wspólne działania,  

– wspólnym podejmowaniu działań o charakterze akcyjnym na rzecz bezpieczeństwa 

i porządku publicznego oraz przeciwdziałania przypadkom naruszania prawa, w tym m.in.: 

bezpiecznej drogi do szkoły, 

– osadzaniu osób nietrzeźwych w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych do 

wytrzeźwienia, 

– wspólnym uczestniczeniu w zabezpieczeniu porządku publicznego podczas trwania imprez 

sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, zgromadzeń i uroczystości, w tym imprez 

masowych, 

– wspólnym podejmowaniu skoordynowanych działań w akcjach: Bezpieczne ferie na terenie 

powiatu Rawskiego”, „Dzień wagarowicza ”, „Zakończenie roku szkolnego” na terenie 

powiatu, „Wakacje” organizowanych przez KPP w Rawie Mazowieckiej.  

 

Uwzględniając charakter i zakres wykonywanych zadań przez obydwie formacje, 

współpraca ta przebiega bardzo dobrze i bardzo korzystnie wpływa na stan bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na terenie miasta. 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wyznaczył Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej jako 

zakład pracy dający możliwość odpracowania kary ograniczenia wolności oraz nieściągalnej 

grzywny poprzez świadczenie pracy społecznie użytecznej. W ten sposób swoją szansę na 

resocjalizację w drodze ergoterapii otrzymują osoby, których sytuacja materialna uniemożliwia lub 

w znacznym stopniu ogranicza możliwość uiszczenia grzywny nałożonej w drodze wyroku sądu,  

a odpracowanie kary uchroni je przed aresztem.  

Burmistrz Miasta organizację oraz nadzór i kontrolę nad pracą skazanych powierzył Straży 

Miejskiej. Osoby z zasądzonymi wyrokami pracowały przy porządkowaniu terenów miejskich 

i bieżącym utrzymaniu czystości dróg. Skazani biorą udział w pracach porządkowych na terenie 

miasta oraz w placówkach oświatowych. 

W ramach tych prac porządkowych na terenie miasta osoby te sprzątały pasy zieleni, place, 

chodniki, a w okresie zimowym usuwały dbały o bezpieczny stan nawierzchni w okolicach przejść 

dla pieszych. 

 

Poniższa tabela obrazuje ilość przepracowanych godzin przez osoby skierowanych przez Sąd do 

świadczenia prac społecznie użytecznych do Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 

 2017 2018 2019 

Ilość przepracowanych godzin 2636.5 2971 3278.5 
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W ramach współpracy z instytucjami i wydziałami urzędu miasta funkcjonariusze Straży 

Miejskiej: doręczają wezwania do stawienia się przed Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, pełnią służbę pod telefonem w trakcje kontroli punktów sprzedaży alkoholu. 

Straż Miejska w zakresie  konwojowania wartości pieniężnych wykonuje konwoje dla 

potrzeb gminy. Informuje również określone służby o występujących nieprawidłowościach 

uciążliwych dla mieszkańców naszego miasta, takich jak: dziury w jezdniach i chodnikach, 

zalegający piach przy krawężnikach, uszkodzone bądź brakujące znaki drogowe itp. 

 Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej brała również czynny udział w zabezpieczaniu 

imprez i uroczystości o charakterze masowym, państwowym, religijnym, kulturalnym i sportowym, 

w tym: 

– Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy;  

– imprezy masowe, tj. RAWSKA MAJÓWKA– W to mi graj !, Koncerty na Tarasie OSIR; 

– obchody Wielkanocy, Bożego Ciała, Oktawa Bożego Ciała;  

– uroczystości: 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada; 

– strażnicy zabezpieczali i pomagali organizacyjnie w piknikach osiedlowych organizowanych 

przez RMSM, MOPS i organizacje młodzieżowe.  

 

 

Finanse 
 

W 2019 dochody planowano w wysokości  95.891.132,85 zł, wykonano w wysokości 

93.602.496,84 zł,  co stanowi 97,61 % realizacji planu. 

Dochody bieżące wykonano na kwotę 87.200.542,73 zł,  tj. na poziomie 98 % planu rocznego. 

W dochodach bieżących główne źródła to: 

• Subwencja z budżetu państwa – 12.940.888  zł, 

• Dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych – 26.715.959,35 zł, 

• Dochody z podatków i opłat w tym lokalnych – 18.168.085,19  zł, z tego: 

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12.301.077,66 zł. 

W związku z tym, że od ponad 10 lat obowiązują na terenie naszego Miasta niezmienione - 

niskie stawki podatku od nieruchomości, skutki obniżenia stawek tego podatku, w stosunku 

do stawek maksymalnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, to 

mniejsze dochodu budżetu rocznie o kwotę 3 410.913,63 zł. 

- podatek od środków transportowych – 823.762 zł. 

Również w zakresie tego podatku obowiązujące na terenie Miasta stawki podatku  

to poziom 50 %  stawek maksymalnych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

• Dochody z udziałów w podatkach  PIT i CIT – 29.422.602,74 zł, z tego: 

- udziały w podatku PIT – 27.921.185,00 zł 

- udziały w podatku CIT – 1.501.417,74 zł. 

Dochody majątkowe wykonano na kwotę  6.401.954,11 zł, co stanowi 92,62 % planu rocznego. 

Wykonane dochody majątkowe budżetu to dochody z tytułu dotacji z zewnętrznych źródeł na 

dofinansowanie inwestycji miejskich, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłaty 

 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. 

W 2019 r. z tytułu dotacji zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji wpłynęła kwota 

6.000.453,97 zł. Ze sprzedaży majątku oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego gruntów w prawo własności uzyskano dochody w wysokości 401.500,14 zł. 

W 2019 wydatki planowano w wysokości  102.239.926,85 zł, wykonano w wysokości 

95.998.346,73 zł,  co stanowi 93,90 % realizacji planu. Wydatki bieżące planowano 

85.612.926,85 zł, wykonanie 80.520.006,88 zł, co stanowi 94,05 % realizacji planu. 



12 

 

W  wydatkach bieżących największą pozycje stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczone w kwocie łącznej 35.573.491,06 zł, co stanowi 44,20 % ogólnej kwoty wydatków 

bieżących. 

Kolejna pozycja to świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki, świadczenia rodzina 500+, 300+,  

stypendia)  na kwotę  21.329.817,09 zł, co stanowi 26,50 % wydatków bieżących, 

Wydatki związane z realizacja zadań statutowych to kwota 15.158.164,40 zł, poziom 18,83 % 

wydatków bieżących 

Wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 7.352.139,98 zł, co stanowi 

9,14% ogólnej kwoty wydatków bieżących, 

Wydatki na obsługę długu –795.044,98 zł  stanowią 0,99 % wydatków bieżących. 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 

405.929,08 zł, co stanowi 0,5% wydatków bieżących. 

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę  15.478.339,85 zł. 

W 2019 roku w budżecie Miasta zaplanowano środki finansowe na realizację 37 zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 

Budżet Miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2019 roku zamknął się deficytem (dochody niższe od 

wydatków) w kwocie 2.395.849,89 zł.  

Deficyt ten był niższy o 6.519.950,11 zł od deficytu planowanego na 2019 rok w uchwale 

budżetowej na 2019 r. przyjętej w styczniu  2019 r. 

Na koniec 2019 roku uzyskano faktyczną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi w wysokości 6.680.535,85 zł, przy planowanej na koniec roku w kwocie 3.365.814 zł. 

W uchwale budżetowej na 2019 r. w styczniu 2019 roku planowano przychody budżetu z tytułu 

zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 12.415.800 zł, a faktycznie w 

ciągu roku  wyemitowano obligacje  na kwotę 9 000 000 zł. 

W 2019 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę łączną 

3 759 085,15 zł. 

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie miasta Rawa Mazowiecka z tytułu kredytów, pożyczek obligacji 

własnych wynosiło 33.581.258,85 zł, kwota ta stanowi 26,26 % dochodów budżetu Miasta na 

koniec roku. 

Zadłużenie to dotyczy: 

- emisja obligacji  9.000.000 zł 

- WFOŚ i GW w Łodzi kwota  72.891,84 zł, 

- NFOŚiGW w Warszawie kwota 477.631,00 zł, 

- banki komercyjne kwota 24.030.736,01 zł. 

 

Informacja o wynikach finansowych  miejskich instytucji kultury w 2019 r. 
Wyszczególnienie Miejski Dom 

Kultury 

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

Muzeum Ziemi 

Rawskiej 

Stan środków na rachunku bankowym na 

1.01.2019 r. 26. 010,16 41.443,49 6.159,44 

Dochody ogółem w tym: 1.717.351 871.994 406.553 

- dotacja budżet Miasta 1 465.000 840.000 403 .000 

- dotacja celowa Ministerstwo Kultury 
 

20.000 
zakup  księgozbioru 

 

Dochody własne 196.561 11.994 3.553 

Koszty ogółem w tym: 1.654.640 841.968 404.328 

- wynagrodzenia i składki ZUS i FP 594.006 600.593 286.708 

- zakup usług materialnych  94.006 30.916 38.592 

- zakup materiałów, wyposażenia  114.543 84.789 29.915 

- zakup księgozbioru - 76.653 - 
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- zakup  energii i gazu  91.794 15.107 13.878 

- zakup usług niematerialnych (w tym: imprezy, 

koncerty) 
743.305 30.958 24.563 

- podatki i opłaty 16.986 2.952 4.097 

 

Informacja o wynikach finansowych zakładu budżetowego w 2019 r. 

Wyszczególnienie Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Stan środków  obrotowych na początek roku 114.882,45 

Przychody ogółem w tym: 1.424.303,53 

- dotacja budżet Miasta 780.000,00 

- dochody z dzierżawy 85.472,12 

- wpływy z usług 558.831,41 

Koszty ogółem  tym: 1.928.819,85 

- wynagrodzenia i składki ZUS i FP 942.836,35 

- usługi obce 76.872,48 

- zakup materiałów i wyposażenia 33.056,36 

- zakup energii 167.690,79 

- zakup usług remontowych 33.559,87 

- podatki i opłaty 276.417,31 

- odpisy amortyzacyjne 391.494,29 

- inne koszty 6.892,40 

Stan środków obrotowych na koniec roku 4.118,39 

 

 

Edukacja i szkolnictwo 
 Prognozy demograficzne mają wpływ na edukację i bezpośrednio związane są 

z funkcjonowaniem żłobka, przedszkoli oraz szkół miejskich. Szczegółowa analiza liczby dzieci 

z poszczególnych roczników daje możliwość monitorowania potrzeb w tym zakresie.  

Sieć szkół i przedszkoli oraz infrastruktura są dostosowane do aktualnych potrzeb.  

 

Liczba dzieci w poszczególnych grupach edukacyjnych 
Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej 2019 17 010 100% 

urodzeni w roku wiek liczba osób wiek % 

31-08-2019 0 114 0,67% 

2018 1 174 1,02% 

2017 2 181 1,06% 

2016 3 183 1,08% 

2015 4 182 1,07% 

2014 5 172 1,01% 

2013 6 194 1,14% 

2012 7 215 1,26% 

2011 8 206 1,21% 

2010 9 209 1,23% 

2009 10 199 1,17% 

2008 11 193 1,13% 

2007 12 193 1,13% 

2006 13 181 1,06% 

2005 14 158 0,93% 
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2004 15 152 0,89% 

2003 16 158 0,93% 

2002 17 150 0,88% 

2001 18 146 0,86% 

Razem 3360 19,75% 

 

 

 

 

grupa wiekowa liczba osób rozkład grup wiekowych 

0 – 2 469 2,76% 

3 – 5 537 3,16% 

6 194 1,14% 

7 – 9 630 3,70% 

10-14 924 5,43% 

15-18 606 3,56% 

 

Szkoły Podstawowe 

W gminie w 2019 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, do których uczęszczało 1911 

uczniów w 90 oddziałach (w tym oddziały przedszkolne: 211 os. / 9 oddziałów): 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (SP1) – 773 uczniów/38 oddziałów 

(w tym oddziały przedszkolne: 91 uczniów w 4 oddziałach; 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej (SP2) – 617 uczniów/27 oddziałów 

(w tym oddziały przedszkolne: 50 uczniów w 2 oddziałach); 

• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego (SP4) – 521 uczniów/25 oddziałów 

(w tym oddziały przedszkolne: 70 uczniów w 3 oddziałach). 

Przy następujących szkołach funkcjonowały oddziały integracyjne: 

• SP1: 2 oddziały,  

• SP2: 3 oddziały. 

Wg danych na koniec 2019 r. jeden uczeń korzystał z nauczania indywidualnego. 

Średnia liczba uczniów w oddziale w 2019 r. wynosiła 21,23, a w poszczególnych szkołach 

kształtowała się następująco: 

• SP1: 20,34, 

• SP2: 22,85, 

• SP4: 20,84. 

 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (zgodnie z danymi z systemu Vulcan) w szkołach podstawowych 

zatrudnionych było 241 nauczycieli na 237,48 etatu, w tym:  

 

  
brak stopnia stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Ogółem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

SP1 3 3,05 2 2,41 31 25,48 10 9,40 50 57,62 96 97,96 

SP2 0 0 4 2,94 19 18,52 24 19,21 34 32,08 81 72,74 

SP4 0 0 2 1,76 5 5,75 19 19,83 38 39,44 64 66,78 

Razem 3 3,05 8 7,11 55 49,75 53 48,44 122 129,14 241 237,48 
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Wydatki gminy na działalność szkół podstawowych wyniosły w 2019 r. 20 815 049,50 zł, z czego 

12 940 882,00 zł (62,17%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł w 2019 r. 10 892,23 zł. 

 

Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół miejskich w 2019 r. 

Wyszczególnienie 2019 

SP Nr 1 
8 160 812,36 zł  

W tym: 

80101 – szkoły podstawowe 6 273 477,32 zł  

80103 – oddziały zerowe 670 780,42 zł  

80110 – gimnazja 246 288,87 zł  

80146 – doskonalenie zawodowe 8 508,54 zł  

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form 

organizacji nauki w oddziałach "0" 
81 240,63 zł  

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form 

organizacji nauki w szkołach 
528 554,36 zł  

85401 – świetlice szkolne 197 406,22 zł  

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 91 512,00 zł  

80195 - pozostała działalność 63 044,00 zł  

SP Nr 2 
6 033 068,30 zł  

W tym: 

80101 – szkoły podstawowe 4 407 500,38 zł  

80103 – oddziały zerowe 495 677,30 zł  

80146 – doskonalenie zawodowe 16 902,21 zł  

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form 

organizacji nauki w oddziałach "0" 
92 038,93 zł  

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form 

organizacji nauki w szkołach 
293 003,35 zł  

85401 – świetlice szkolne 202 597,22 zł  

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 45 136,00 zł  

80195 - pozostała działalność (ujęto tu również realizację projektów 

współfinansowanych przez UE w kwocie 439 445,91 zł) 
480 212,91 zł  

SP Nr 4 
6 621 168,84 zł  

W tym: 

80101 – szkoły podstawowe 4 420 167,85 zł  

80103 – oddziały zerowe 557 238,78 zł  

80110 - gimnazja 997 443,36 zł  

80146 – doskonalenie zawodowe 12 699,00 zł  

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form 

organizacji nauki w oddziałach "0" 
113 924,10 zł  

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form 

organizacji nauki w szkołach 
190 810,28 zł  

85401 – świetlice szkolne 232 579,47 zł  
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85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 70 928,00 zł  

80195 - pozostała działalność 25 378,00 zł  

Razem szkoły 20 815 049,50 zł  

 

W ramach powyższych środków finansowych przeznaczono m.in. na: 

• dokształcanie i doskonalenie zawodowe – 38 109,75 zł, 

• fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 24 300,00 zł, 

• stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe– 207 576,00 zł (wypłacono 334 stypendiów 

za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w za I semestr roku szkolnego 2018/2019 (płatne 

w II.2019 r.) i 502 stypendia za II semestr roku szkolnego 2018/2019 (płatne w VI.2019 r.) 

 

Poza tym Miasto Rawa Mazowiecka realizowało następujące zadania oświatowe: 

• w okresie I – XII 2019 roku wypłacono stypendia socjalne dla 71 uczniów na kwotę -  

54 307,59 zł, 

• w  okresie I – XII 2019  roku wypłacono 6 zasiłków szkolnych -  3 720,00 zł, 

• dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół  (dowóz 12 uczniów) - umowy z rodzicami – 

15 208,00 zł, 

• dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – umowy z przewoźnikiem (dowóz 10 uczniów) – 

47 959,55 zł , 

•  w okresie I - VI dofinansowano dowóz uczniów do szkół podstawowych (średnio 85 os. 

miesięcznie) – 46 812,60 zł. 

 

 

Przedszkola 

W 2019 r. funkcjonowały 3 przedszkola gminne (dane wg SIO na 30.09.2019): 

Jednostka Liczba uczniów  
Liczba 

oddziałów  

Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa 

Jedyneczka” 
164 (w tym 8 os. niepełnosprawne) 9 

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” 151 (w tym 1 os. niepełnosprawne) 7 

Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek” 186 (w tym 3 os. niepełnosprawne) 8 

Razem 501 (w tym 12 os. niepełnosprawne) 24 

 

Wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (zgodnie z danymi z systemu Vulcan) w przedszkolach 

zatrudnionych było 66 nauczycieli na 63,60 etatu, w tym:  

  
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Ogółem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

P1 1 1 5 5,48 4 4,55 13 12,90 23 23,93 

P2 1 1 5 4,16 1 0,16 16 14,62 23 19,93 

P3 
 

0 2 1,52 8 8,80 10 9,42 20 19,74 

 Razem 2 2 12 11,16 13 13,51 39 36,94 66 63,60 

 

W 2019 r. koszt utrzymania przedszkoli miejskich wyniósł 7 809 617,83 zł, w tym dotacja 

pozyskana z budżetu państwa 947 025,00 zł. 

80104 – oddziały przedszkolne  7 198 268,31 zł  

80146 – doskonalenie zawodowe       13 818,80 zł  



17 

 

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych form 

organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych 
    576 719,72 zł 

80195 - pozostała działalność       20 811,00 zł  

Razem 7 809 617,83 zł  

 

 

Przedszkola niepubliczne 

W 2019 r. na terenie Rawy Mazowieckiej funkcjonowały cztery przedszkola niepubliczne, 

do których uczęszczało 200 dzieci w 15 oddziałach. Przedszkola niepubliczne były dotowane 

z budżetu miasta, a wysokość dotacji wyniosła 2 551 128,84 zł, w tym: 

• Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Urszula Nowak: 1 431 624,36 zł 

(liczba dzieci według stanu na grudzień 2019 roku - 119 dzieci, w tym z innych gmin 60 

dzieci). 

• Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Domek": 360 593,64 zł (liczba dzieci według stanu na 

grudzień 2019 roku - 31 dzieci, w tym z innych gmin 6). 

• Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Kraina" Agnieszka Koperska: 288 553,89 zł (liczba 

dzieci według stanu na grudzień 2019 roku - 27 dzieci, w tym 11 z innych gmin. Dzieci 

z orzeczeniem o niepełnosprawności: Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim – 1). 

• Niepubliczne Przedszkole Plastyczne "EKOgroszki": 470 356,95 zł (liczba dzieci według 

stanu na grudzień 2019 roku - 23 dzieci, w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności: 7 – 

Autyzm/Asperger - 3, Autyzm/Asperger dotacja na dziecko 6 – letnie z niepełnosprawnością 

– 2, Niepełnosprawność ruchowa – 1,  Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim – 1, 

z innych gmin 10 dzieci). 

W 2019 r. według stanu na grudzień 2019 roku podstawowa kwota dotacji (PKD) na dziecko 

w przedszkolu wynosiła miesięcznie: 1214,27 zł (100%), natomiast kwota przekazywana 

przedszkolom niepublicznym wynosiła 75%  PKD, czyli 910,70 zł.  

 

Dodatkowe powody dotacji: 

• Autyzm /Zespół Aspergera – 4 247,61 zł, 

• Niepełnosprawność ruchowa – 1296,64 zł, 

• Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim – 1 258,64 zł, 

• Dotacja na dziecko 6-letnie z niepełnosprawnością – 1246,04 zł. 

Miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym 

w przeliczeniu na jedno dziecko wynosiła w 2019 roku – 116,92 zł. 

 

Żłobek miejski 

W Rawie Mazowieckiej funkcjonuje Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” 

Do żłobka  od września 2019 roku ogółem uczęszczało 123 dzieci, w tym 3 dzieci z orzeczeniami. 

Przyjęto 72 dzieci:  

• od 20 tyg. do 1 roku – 15, 

• od 1 roku do 1,6 roku – 24, 

• od 1,6 roku do 2 roku – 19, 

• od 2 roku do 2,6 roku – 10, 

• od 2,6 roku do 3 roku – 4. 

 

Liczba personelu 32 osób działu opiekuńczego: 18 opiekunek i  1 pielęgniarka, personel 

pomocniczy 8 osób. (plus 1 opiekunka na macierzyńskim i 1 kucharka na wychowawczym, nie 

wliczałam do personelu bo na ich miejsce są na zastępstwo osoby). 

Koszt funkcjonowania żłobka za 2019 wyniósł 1 900 547,00 zł. 



18 

 

Jednocześnie na działalność żłobka w 2019 r. pozyskano dotacje z programów rządowych (Program 

„Maluch”): 

• dotacja „MALUCH” moduł 2 (na funkcjonowanie)  202 200,00 zł; 

• dotacja „MALUCH” moduł 1 b ( utworzenie 1 miejsca opieki poprzez utworzenie sali 

doświadczania dla niepełnosprawne dziecka)  23 500,00 zł (22 000 zł na wyposażenie sali 

doświadczania świata; 1 500 zł na funkcjonowanie ww. sali).  

 

Karta Dużej Rodziny 3+ 

Miasto Rawa Mazowiecka wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, które wychowują troje i więcej 

dzieci, prowadzi system zniżek i ulg pod nazwą Karta Dużej Rodziny 3+, której celem  jest:  

• podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych 

i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego Miasta, 

• umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej dostęp do oferty płatnych imprez w Miejskim 

Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej poprzez stosowanie 50% zniżki od obowiązującej 

ceny biletów, 

• zapewnienie członkom rodziny wielodzietnej możliwości zakupu biletów z 50% zniżką 

uprawniających do korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, oraz dla grup 

zorganizowanych, składających się z członków rodzin wielodzietnych wstępu na obiekty 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej, 

•  umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach 

(50% zniżki od obowiązujących cen biletów) z krytej pływalni z lodowiskiem w Rawie 

Mazowieckiej,  

• umożliwienie członkom rodziny wielodzietnej korzystania na preferencyjnych zasadach 

(50% zniżki od obowiązujących cen biletów) z oferty Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie 

Mazowieckiej, 

• Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.    

Wspierając rodziny wielodzietne i umacniając funkcję rodziny rawscy przedsiębiorcy dobrowolnie   

udzielają zniżki na sprzedaż swoich towarów i usług. 

W 2019 roku liczba osób korzystających z karty dużej rodziny wynosiła – 614 kart, 122 rodziny 

wielodzietne. 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1390) 

prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się 

rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć 

wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Posiadacze KDR mają możliwość 

tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy 

rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

Zniżki wraz z jakie oferuje ogólnopolska karta dużej rodziny dostępne są na stronie internetowej 

pod linkiem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr. 

Liczba rodzin wielodzietnych posiadających karty dużej od początku funkcjonowania: 501 rodzin, 

1628 kart (brani są tutaj pod uwagę także rodzice którzy mieli kiedykolwiek na utrzymaniu co 

najmniej trójkę dzieci). 

 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
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Instytucje kultury 

 
Muzeum Ziemi Rawskiej jako muzeum regionalne i wielodziałowe reprezentuje ogólnie 

pojętą kulturę regionu rawskiego. W strukturze tej jednostki wyodrębnione zostały następujące 

działy: 

Dział etnografii, który jest największym działem muzeum , liczy ponad 2 tys. eksponatów. 

Zbiory obejmują sztukę ludową i plastykę obrzędową /rzeźba, ceramika, ozdoby papierowe, 

pisanki/, tkaninę użytkową i dekoracyjną, sprzęt gospodarstwa domowego i sprzęt rolniczy. 

Dział numizmatyczny. Zbiór ten liczy ok. 2 tys. zabytków, na które składają się monety, 

banknoty, papiery wartościowe i okolicznościowe medale. Muzeum jest w posiadaniu skarbów 

monet srebrnych, z których najcenniejszym jest skarb 61 monet z XIV wieku wykopany w Rawie 

na terenie ogródków działkowych. 

Dział historii. Dział ten liczy ponad 400 eksponatów. Zgromadzono w nim pisma urzędowe 

władz administracyjnych z I poł. XIX w., okresu międzywojennego i czasów II wojny światowej, 

dyplomy czeladnicze i mistrzowskie cechów, mapy, sztandary, chorągwie, i militaria. 

Dział archeologii. Zbiory w tym dziale pochodzą z przypadkowych odkryć, bądź 

z systematycznych badań ratowniczo – wykopaliskowych / które muzeum prowadziło w latach: 

1965, 1968, 1971 i 80-tych .Do najciekawszych zabytków należy miecz żelazny obusieczny z III – 

IV w. n.e., znaleziony w Annosławiu k/Regnowa. 

Dział sztuki liczący ponad 300 eksponatów, obejmuje przede wszystkim malarstwo 

współczesne, kolekcję mebli salonowych i drobnych bibelotów. Na uwagę zasługuje malarstwo 

okresu międzywojennego. 

Biblioteka. Założona w 1969 r., liczy około 11 tys. pozycji z zakresu muzealnictwa, ochrony 

zabytków, archeologii, historii, numizmatyki, etnografii, sztuki a także materiały dotyczące Rawy 

i okolic. 

 

Muzeum Ziemi Rawskiej, zgodnie ze statutem, gromadzi, przechowuje, opracowuje, 

konserwuje i udostępnia społeczeństwu dobra kultury, co realizuje poprzez organizowanie wystaw 

stałych, czasowych i oświatowych.  

W muzeum organizowane są wystawy zarówno z własnych zborów, jak i udostępniane przez inne 

muzea, średnio 5-6 wystaw czasowych rocznie. 

Inne formy działalności to: organizowanie konkursów (konkursy sztuki ludowej, konkursy dla 

dzieci i młodzieży), warsztatów etnograficznych z zakresu rękodzieła ludowego – palma i pisanka 

wielkanocna, haft, wycinanka, odczytów i prelekcji, lekcji muzealnych, kiermaszów sztuki ludowej, 

koncertów muzyki poważnej, prowadzenie działalności wydawniczej. 

Muzeum jest również współorganizatorem wielu imprez i wydarzeń kulturalnych w Rawie, np. 

Turniej Szlachecki Skarbu Kwarcianego, Dni Rawy. 

 

Propozycje Muzeum Ziemi Rawskiej dla szkół. 

Przez cały rok szkolny prezentowane były wystawy stałe:  

-"Tradycyjna izba chłopska regionu rawskiego", 

-"Salonik babuni z przełomu XIX i XX wieku". 

Lekcje muzealne: 

–“Tradycyjna kultura ludowa regionu rawskiego”, lekcja przeprowadzana na przykładzie 

wystawy stałej “Tradycyjna izba ludowa regionu rawskiego”.  

–„Strój ludowy regionu rawskiego”, lekcja teoretyczna, mająca na celu omówienie 

poszczególnych elementów stroju ludowego, rodzaje tkanin i ich wykorzystanie, kroje, barwy 

i formy zdobnictwa tkanin, sposób ubierania się, ozdoby, zróżnicowanie na strój codzienny 

i odświętny: połączona z prezentacją eksponatów działu etnograficznego – komplet stroju 

kobiecego i męskiego, wraz z dodatkami i ozdobami: materiał ilustracyjny – fotografie, ryciny 

i film.  
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– „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”, lekcje przeprowadzane na przykładzie wystaw 

czasowych, związanych z tą tematyką lub na przykładzie świątecznej aranżacji izby chłopskiej.  

–„Zamek Książąt Mazowieckich w Rawie", celem lekcji jest zapoznanie odbiorców z historią 

zamku prezentacja rysunków, map, rycin, fotografii/ oraz zaprezentowanie zabytków ruchomych 

pozyskanych w wyniku badań archeologicznych, prowadzonych na dziedzińcu zamkowym.  

–„Obraz Rawy w dwudziestoleciu międzywojennym”, lekcja muzealna z wykorzystaniem 

eksponatów z działu historii i ikonografii, jej celem jest wzbogacenie wiedzy historycznej o Rawie 

w okresie między I a II wojną światową. 

W ramach Krótkiego Kursu Historii Sztuki, przygotowany został cykl wykładów o sztuce XX 

wieku wraz z monografiami twórców. Wykłady prowadzone są przez Małgorzatę Wiktorko z 

Muzeum Sztuki w Łodzi, a kierowane są do młodzieży szkół średnich. Zajęcia odbywały się raz w 

miesiącu. Muzeum dysponowało również objazdowymi wystawami oświatowe: 

-„Rawianie oraz ludzie związani z historią ziemi rawskiej”, 

-„Wielkanoc na Mazowszu” Wystawy przygotowane przez muzeum w formie stojących plansz, 

przystosowane są do wypożyczania przez szkoły. 

 

Biblioteka 

Zbiory biblioteki, według stanu na 31grudnia 2019 r. liczyły ogółem 73.654 woluminów, w tym: 

• dorośli - 46.668; 

• multimedia - 1.712; 

• dzieci   - 24.328; 

• dzieci multimedia  - 946. 

Czytelnicy w 2019 r. Ogółem - 3.057, w tym: 

• dorośli - 1.826; 

• dzieci   - 1.231. 

Książki:  

Wypożyczenia w 2019 r. Ogółem - 75.023, w tym: 

• dorośli - 44.820; 

• dzieci   - 30.203. 

Udostępnione na miejscu w 2019 r. Ogółem 11.785, w tym: 

• dorośli - 9.930; 

• dzieci   - 1.855. 

 

Multimedia:  

Wypożyczenia w 2019r. Ogółem - 2.456 

• dorośli - 1.104; 

• dzieci   - 1.352. 

Udostępnione na miejscu w 2019r. Ogółem 15, w tym: 

• dorośli - 6; 

• dzieci   - 9. 

 

Czasopisma:  

Wypożyczenia w 2019r. Ogółem - 2.206, w tym: 

• dorośli - 2.147; 

• dzieci   - 59. 

Udostępnione na miejscu w 2019 r. Ogółem 17.123, w tym: 

• dorośli - 16.651; 

• dzieci   - 472 
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Miejski Dom Kultury 

W 2019 roku wiele wydarzyło się w Miejskim Domu Kultury. Oprócz zmian estetycznych 

(odnowione wnętrze i otoczenie zewnętrzne) powołana została grupa marszowo-taneczna 

MAŻORETKI, współpracująca z orkiestrą OSP, a także rawski zespół ludowy. Niebawem 

będziemy mogli ich podziwiać na miejskich uroczystościach.  Oto najważniejsze wydarzenia które 

miały miejsce w ubiegłym roku w MDK: 

Koncerty  

- Gala Noworoczna, 

- Spotkanie z Haliną Kunicką, 

- Karnawałowe rytmy, 

- Strauss Gala, 

- De Mono,  

- Rawska Szczypta Bluesa, 

- Koncert dla Mamy, 

- Muzyka w kościele, 

- Koncert rodziny Kaczmarków, 

- Popołudnie z muzyką, 

- Wieczór z muzyką klasyczną, 

- Rawskie Dni Muzyki klasycznej - Operetka nie taka straszna, 

- Rawskie Dni Muzyki Klasycznej - Viva Moniuszko, 

- VI Rubinstein Piano Festiwal, 

- Paderewski All Inclusive, 

- Rawska Jesień Jazzowa, 

- Koncert Luigi Pagano, 

- Maryla Rodowicz akustycznie, 

Łącznie 18 koncertów – około 6000 odbiorców. 

Teatry i kabarety 

- Kabaret Młodych Panów, 

- Andropauza 3, 

- Piotr Bałtroczyk, 

- Szalone Nożyczki, 

- Paranienormalni, 

- Weekend z R., 

- Kabaret pod Wyrwigroszem, 

- Waldemar Malicki – klasyka po bandzie, 

- Cuda i dziwy, 

- Dwie połówki pomarańczy, 

Łącznie 10 spektakli – około  3200 odbiorców. 

Konkursy i wydarzenia artystyczno-edukacyjne 

- konkurs wielkanocny, 

- warsztaty wielkanocne, 

- XVI Rawski Mityng Wokalny, 

- Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, 

- plener malarski w Boskovicach, 

- Barwy jesieni, 

- XXXiX Mały Konkurs Recytatorski, 

- Kino konesera, 

- VIII Festiwal Pieśni Patriotycznej Biało-Czerwone Nuty, 

- Wlazł kotek na płotek – Festiwal Piosenki Dziecięcej, 

- Konkurs bożonarodzeniowy, 

- świetlica artystyczna, 

Łącznie 12 konkursów i wydarzeń artystycznych. 
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Imprezy plenerowe 

- Rawski Euro-Piknik, 

- Dzień Dziecka z Misiem, 

- Dni Rawy Mazowieckiej, 

- ArtPiknik na powitanie lata, 

- Raz na ludowo, 

- Rawa Gra Rap, 

- Dożynki Powiatowe, 

Łącznie 7 imprez w plenerze. 

 

Czas wolny dla dzieci i młodzieży 

- Rawska feriada – warsztaty artystyczne, spektakle teatralne i filmy w czasie ferii zimowych 

- Kulturalne lato 2019 – warsztaty artystyczne, spektakle teatralne i filmowe w czasie wakacji 

 

Wystawy  

- Różne oblicza natury – Katarzyna Błażejewska, 

- Wielkanocne ozdoby, 

     - Malarstwo – Agata Majda, 

- Mały Burmistrz, 

- Pracownia artystyczna MDK, 

- Międzynarodowy Plener Malarski –Rawa-Nyirbator-Boskovice, 

- Katarzyna Klimek, 

- Rawskie ulice i podwórka – Elżbieta Biskupska, 

- Ozdoby na Boże Narodzenie. 

 

Uroczystości państwowe 

-  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 

-  Radosne Święto 3-Maja, 

-  30. Rocznica Wyborów 4 czerwca 1989 roku, 

-  75. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, 

-  Święto Wojska Polskiego, 

-  80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, 

-  Rawskie Dni Niepodległości. 
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Ochrona środowiska 
 

W 2019 r. miasto realizowało ustawowe zadania w zakresie ochrony środowiska. 

1. Wydano 4 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w zakresie inwestycji polegających na: 

• budowie zespoły hal magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z układem 

komunikacji wewnątrzzakładowej oraz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi – firma 

Logis S.A.; 

• budowie zespołu budynków na cele przetwórstwa rolniczego wraz  

ze zbiornikiem retencyjnym, rurociągami technologicznymi i infrastrukturą towarzyszącą – 

firma VERTOGRAD JUICE Sp.z o.o.; 

• rozbudowie firmy Handlowo-Usługowej TABO Kuzimski Sp. z o.o. Sp. k. o hale 

produkcyjną do produkcji elementów stalowych z zapleczem socjalno-biurowym; 

• rozbudowie magazynu zewnętrznego na terenie istniejącego zakładu FAM Sp. z o.o. przy  

ul. Opoczyńskiej w miejscowości Rawa Mazowiecka o nowe tereny utwardzone na działce 

3/24 wraz z poszerzeniem granic zakładu o działkę 3/45 wraz z niezbędną infrastrukturą. 

2. Umorzono jedno postępowanie – inwestor firma Food Service Sp. z o.o. w sprawie budowy 

zbiornika biogazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

3. Zawieszono zostały dwa postępowania  do czasu przedłożenia odpowiednich dokumentów. 

• Firma Autoromano Sp. z o.o. w sprawie uruchomieniu punktu złomu na terenie działki o nr 

ew. 660/1 obręb 4 przy ul. Krakowskiej 12 w Rawie Mazowieckiej, 

• Firma Food Service Sp. z o.o. w sprawie zainstalowaniu zmechanizowanego transportu 

kolejkowego mięsa w postaci półtusz i ćwierćtusz na wisząco; zainstalowaniu maszyn do 

pakowania mięsa w torebki foliowe; zainstalowaniu automatycznego tunelu do zamrażania 

mięsa pakowanego w kartonach; zainstalowaniu transportu mechanicznego kartonów 

z mięsem z pakowni do automatycznego tunelu zamrażania w postaci zespołu wind 

i przenośników; zainstalowaniu myjki, magazynu i transportu mechanicznego pojemników 

plastikowych; zainstalowania paletyzatora w postaci maszyny do układania zamrożonego 

mięsa na palety; zainstalowania na dachu planowanej ubojni bydła paneli fotowoltaicznych 

o powierzchni 19,8 m2. 

4. Wydano jedną decyzję o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

firmy Cardina Investments Sp. z o.o. w sprawie przebudowy hali magazynowo-logistycznej wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania na terenie centrum magazynowo-logistycznego w Rawie 

Mazowieckiej, działki br 706/1, 706/4, 205/10, 206/10 obręb 2 

5. Pozostałe sprawy dotyczyły udzielenie informacji proceduralnej w sprawach o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W 2019 r. wszczęto 7 postępowań w sprawie naruszenia stosunków wodnych na terenie Rawy 

Mazowieckiej: 

 

W 2019 roku Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało nieodpłatnie od Województwa 

Łódzkiego - Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego  1165 szt. sadzonek drzew 

i krzewów w ramach programu „100 tys. Drzew na Stulecie Województwa Łódzkiego”. 

Przedmiotowe sadzonki zostały wykorzystane jako uzupełnienie istniejących nasadzeń w pasach 

drogowych dróg gminnych oraz posłużyły do utworzenia nowych kompozycji na terenie miasta. 

Nasadzenia wykonała firma świadcząca usługi  w ramach przetargu nieograniczonego na 

utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni w pasach drogowych na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka. W roku 2019 wszczęto 12 spraw dotyczących decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  
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Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 
  

REMONTY  BUDUNKÓW  SOCJALNYCH  W 2019 r. 

BUDYNKI  STANOWIĄCE  100% WŁASNOŚCI MIASTA  RAWA  MAZOWIECKA 

 

Lp. Obiekt Planowany zakres rzeczowy 

Planowane 

nakłady        

/brutto/ 

Uwagi 

 

1. 

 

Tatar 4A 

Postawienie komórki dla 

pustostanu po podziale 

          2  500,00      Komórka dla nowego 

lokatora po podziale 

mieszkań 

 

2. 

 

Łowicka 10 

Wykonanie przyłącza wod-kan. 

i podejścia do 3 lokali 

Remont i malowanie elewacji  

Malowanie klatki schodowej 

        12 680,00      

        13 851,00 

Zgodnie z planem 

remontów na rok 2019 

3.  

Piłsudskiego 7 

budynek w podwórku 

Naprawa więźby dachowej na 

komórkach , krycie dachu 

blachą trapezową powlekaną i 

utylizacja eternitu 

        16 800,00 Zgodnie z planem 

remontów na rok 2019 

4. Piłsudskiego 7 

Elewacja bud. 

głównego 

Remont schodów – zejście do 

piwnicy oraz remont  piwnicy      

            9 929,00  Zgodnie z planem 

remontów na rok 2019 

5. Warszawska 3 Wykonanie chodnika z kostki 

betonowej do budynku                             

Remont lokalu mieszkalnego 

socjalnego 

           8 989,22 

           5 668,59 

Zgodnie z planem 

remontów na rok 2019 

6. 

 

Księdza Skorupki 1 

 

 

Wykonanie dokumentacji 

technicznej na remont 

pomieszczeń w budynku 

socjalnym przy ul. Księdza 

Skorupki 1 

         11 500,00 Bezpośrednie zagrożenie  

sprawa pilna 

7. Wszystkie zasoby 

mieszkaniowe 

Wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej  

Zakup pieców do lokali 7 szt. 

        15 000,00 

        3 500,00 

   Wg potrzeb 

8. Budynki socjalne Przegląd okresowy roczny           1 845,00  Przetarg 

9. Budynki socjalnego 

 

drobne remonty lokali         40 597,19 

       

Remonty wynikające z 

użytkowania 

10. Budynki Warszaw-ska 

3, Tatar 4a, 

Mszczonowska 41a 

Dezynfekcja w 

pomieszczeniach socjalnych 

 

  1 451,40 

 

11.  Zarządzanie nieruchomościami  

Gminy Miasta Rawa 

Mazowiecka 

112 528,49  

12.  Razem koszty bieżące / z 

remontami/ 

       256 839,89  

13. Koszty inwestycji 

budynek  B – socjalny 

ul. Mszczonowska 41a 

Budynek B ul. Mszczonowska 

Roboty budowlane  

Inspektor nadzoru 

  

2 469 088,47 

        7 134,00 
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Drogi gminne 

Na dzień 31 grudnia 2019  r. długość dróg w gminnych wynosiła 45,828 km. Drogi 

asfaltowe to  37,181 km, co stanowi 81,13 % wszystkich dróg gminnych. Dla porównania pod 

koniec 2018 roku długość dróg wynosiła 34,78 km, co stanowiło 77,63 % w stosunku do 

wszystkich dróg. 

Nawierzchnia dróg utwardzonych w poprzednim roku przedstawiała się odpowiednio: 

kostka –3,02 km + betonowe 0,12 km, co stanowi 6,85 % w stosunku do ogółu dróg (dane na dzień 

31 grudnia 2019 r. ). 

Stan dróg publicznych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni w 2019 roku w stosunku 

do dróg gminnych został oceniony jako dobry i dostateczny.  

Długość ścieżek rowerowych (pieszo-rowerowych) na koniec roku 2019 wynosiła: 

• ul. Katowicka- 0,456 km, 

• ul. Mszczonowska ścieżka pieszo rowerowa - 0,840 x 2 +0,764 km= 2,444 km, 

• zalew -3,6 km , 

• park -0,8 km, 

• ul. Targowa - 0,7km. 

 

Realizacja zadań inwestycyjnych 
 

I. DZIAŁ 600 –TRANSPORT 

Rozdział 60016  - Drogi publiczne i gminne 

1. Przebudowa ulicy Lenartowicza 

Plan –  1.490.000 zł 

Wykonanie  - 1.480.245,75 zł 

Umowa na realizacje przebudowy wraz z odwodnieniem podpisana została z firmą WŁODAN Andrzej 

Włodarczyk Sp. j.  z Pabianic  na kwotę  1.859.239,55 zł zmienioną aneksem Nr 2 na kwotę 

1.790.032.12  zł brutto z czego Miasto sfinansuje kwotę 1.408.290.75 zł. Ponadto firmie zlecono w  

ramach robót powtórzonych wykonanie  3 przyłączy wodociągowych za kwotę 21.909,63 zł oraz 

wykonanie kanału deszczowego  za kwotę 212.790,00 zł. Za wykonanie powyższych robót zapłacił 

RAWIK Sp. z o.o.  

Ww. firmie zlecono także w ramach robót powtórzonych wykonanie przebudowy nawierzchni 

skrzyżowań ulicy Lenartowicza z ulicami Gąsiorowskiego, Urbańskiego i Braci Świderskich za kwotę 

53.500,00 zł. 

Roboty wykonano i odebrano 08.11.2019 r. 

2. Budowa ścieżki rowerowej 

Plan –  100.000 zł  

Wykonanie –  1.002,14 zł  

Opracowana dokumentacja techniczna została złożona do uzgodnienia u Konserwatora Zabytków. 

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę planuje się rozpoczęcie robót w I półroczu 2020 r. 

3. Remont ulicy Polnej i Przemysłowej  

Plan – 2.080.000 zł 

Wykonanie –  2.079.631,32 zł 

Remont ulicy Polnej zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  – Zaskórski i wspólnicy sp. z 

o.o. z Gielniowa za kwotę – 844.462,90 zł. W ramach robót powtórzonych zlecono wykonawcy 

wykonanie remontu chodnika przy ulicy Polnej za kwotę 129.500 zł oraz firmie Roboty Ziemno-

Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński wykonanie remontu nawierzchni dwóch sięgaczy ulicy Polnej za 

kwotę 29.400,00 zł. Prace zakończono 21.08.2019 r., a odebrano 19.09.2019 r. W związku z 

aplikowaniem o środki z Funduszu Dróg Samorządowych - za kwotę 10.000 zł zlecono opracowanie 

dokumentacji projektowej remontu ulicy Przemysłowej. Wykonawca dokumentacji – ROADS Projekt 

Martyna Szewczyk ze Skierniewic. Remont ulicy Przemysłowej zrealizowała firma JKM MIREX Sp. z 

o.o. ze Skierniewic za kwotę zmienioną aneksem nr 1 w wysokości 1.045.803,12 zł. 

Remont zakończono 29.11.2019 r. a odebrano 10.12.2019 r. 

Na realizację ww. zadania Miasto otrzymało  dofinansowanie  z Funduszu Dróg Samorządowych w 

kwocie – 916.404 zł. 
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4. Remont ulicy Wałowskiej 

Plan – 940.000 zł  

Wykonanie – 938.018,27 zł 

Wykonanie remontu ulicy powierzono firmie „KAŹMIERCZAK” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-

Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z Kosowa/k  Moszczenicy. Wartość umowna robot – 915.918,27 

zł. Remont zakończono 19.09.2019 r. a odebrano 07.10.2019 r.  

Kwota 22.100 zł została wydatkowana na nadzór inwestorski w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, 

robót elektrycznych i robót drogowych. 

5. Odwodnienie ulic Południowej i Reymonta  

Plan – 281.000 zł 

Wykonanie – 280.107,41 zł  

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą była firma TECH-BUD Przemysław Stefański z Rawy 

Mazowieckiej za kwotę 280.107,41 zł.  

6. Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską 

Plan – 120.000 zł 

Wykonanie – 116.358 zł  

Z powodu wydłużonej procedury uzyskania warunków technicznych i przedłużającej się procedury 

związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Łodzi termin zakończenia planowany na 31.05.2018 r. został przesunięty 

aneksem do 29.03.2019 r.   

Opracowana koncepcja  przekazana została Zamawiającemu 25.01.2019 r. Koncepcję opracowała firma 

Vivalo Sp z o.o. z Warszawy. Wartość opracowania - 116.358,00 zł.  

 

7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do 

ulicy Księże Domki 

Plan 45.000 

Wykonanie – 40.000 

Opracowanie dokumentacji zlecono firmie Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki z Łodzi za kwotę 

40.000 zł.  

Dokumentacja przekazana została Zamawiającemu 30.09.2019 r. (zgodnie z aneksem nr 2 dot. zmiany 

terminu wykonania umowy). 

 

8. Budowa zatoki autobusowej przy ulicy K. Wielkiego 

Plan – 27.000 zł 

Wykonanie – 26.900,10 zł 

Zatoka została wykonana przez firmę Roboty Ziemno-Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński z Rawy 

Mazowieckiej, za kwotę 26.900,10 zł. Roboty  zafakturowano w lipcu 2019 r. 

9. Opracowanie dokumentacji technicznej  budowy chodnika przy ulicy Reymonta 

Plan – 22.000 zł  

Wykonanie – 21.525,00 zł  

Opracowanie dokumentacji budowy chodnika na odcinku od ulicy Opoczyńskiej do ulicy Jeziorańskiego  

zlecono  firmie Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki z Łodzi za kwotę      – 14.145 zł. 

Opracowanie odebrano 23.12.2019 r.  

Za wykonanie map do celów projektowych zapłacono kwotę 7.380 zł.  

10. Opracowanie dokumentacji  technicznej: Poprawa  dostępności komunikacyjnej dla strefy 

przemysłowej „Mszczonowska” 

Plan – 100.000 zł  

Wykonanie – 0 

Opracowanie koncepcji wyprowadzenia TIR-ów z miasta oraz połączenie z drogami wojewódzkimi 

zlecono firmie Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki z Łodzi za kwotę – 90.000 zł.  

Termin opracowania został z 27.12.2019r. zmieniony na 30.06.2020 r. (aneks nr 1 z 19.12.2019 r.) 

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 

1. Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie doświetlenia ulicy Targowej w Rawie 

Mazowieckiej 

Plan- 70.000 zł  

Wykonanie -  
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II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami 

1. 

 

 

Zakup lokali w budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 

Plan – 250.000 zł 

Wykonanie –  196.000 zł 

2. Zakup gruntów w zasoby komunalne 

Plan – 320.000 zł  

Wykonanie – 318.410,00 zł 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 

1. Budowa wielorodzinnych socjalnego  budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy  

ul. Mszczonowskiej – budynek B 

Plan – 2.600.000 zł  

Wykonanie – 2.513.122,47 zł 

Budowa bloku realizowana jest w cyklu dwuletnim. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-

Usługowe ”BUDOKAN” L.D. Czesław Dobrzyński ze Skierniewic. Wartość umowna  robót – 

4.492.339,30  zł.  

Wykonano już stan surowy - zamknięty. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Zakończenie inwestycji 

przewidziano na październik 2020 r. 

 III.     DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Rozdział 75023 - Urzędy miast 

1. Remont sali ślubów i przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5 

Plan – 100.000 zł 

Wykonanie – 67.748,08 zł  

Adaptację pomieszczenia poddasza na serwerownię oraz wydzielenie pomieszczenia gospodarczego na 

poddaszu zlecono firmie UNICOM Jakub Sputowski z Rawy Maz. za kwotę 63.748,08 zł. 

Dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń wykonała Pracowania Projektów Budowlanych  

i Wykonawstwo Robot Wojciech Lisicki z Rawy Mazowieckiej  za kwotę 4.000 zł. 

Firmie Biuro Projektów i Ekspertyz Budowlanych z Łodzi zlecono wykonanie opracowania dot. 

remontu sali ślubów i przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta za kwotę 5.289,00 zł.  

W związku z wymaganiami archeologicznymi termin wykonania zadania przesunięto na 29 maja br. 

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 

1. rawski e-Urząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka  

Plan – 660.000 zł  

Wykonanie –   452.271,03 zł 

2. Zakup samochodu osobowego 

Plan – 150.000 zł  

Wykonanie – 140.888,00 zł 

IV. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji 

1. Dotacja celowa na zakup radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie 

Mazowieckiej 

Plan – 20.000 zł 

Wykonanie  - 20.000 zł 

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 

1 Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Rawie Mazowieckiej 

Plan – 30.000 zł  

Wykonanie – 30.000 zł 



28 

 

 
Rozdział 75495 – Pozostała działalność 

1. 

 

Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym. Budowa inteligentnego przejścia dla pieszych na ul. Jerozolimskiej oraz 

zakup i montaż zestawów solarnych na ul. Słowackiego i Warszawskiej – zadanie realizowane 

w ramach programu ograniczania przestępczości: Razem bezpieczniej. 

Plan – 168.000 zł  

Wykonanie – 167.377,17 zł 

Zlecono Przedsiębiorstwu Usługowo-Produkcyjnemu EUROASFALT Sp. z o.o. z Olsztyna 

wykonanie modernizacji przejść dla pieszych w Rawie Mazowieckiej  za kwotę 148.830,00 zł. 

Modernizację wykonano 06.12.2019 r. 

W ramach ww. modernizacji firma Roboty Ziemno-Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński z Rawy 

Mazowieckiej wykonał wyniesione przejście dla pieszych w ulicy Słowackiego w Rawie 

Mazowieckiej za kwotę 11.439,00 zł.  

Na realizację ww. zadania Miasto otrzymało  dofinansowanie  z programu ograniczania 

przestępczości: Razem bezpieczniej w kwocie – 98.000 zł. 

2. Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej- 

zadanie wybrane do realizacji w ramach  Budżetu Obywatelskiego  

Plan – 14.000 zł 

Wykonanie  - 13.550,00 zł 

Firma HORPOL Sp. z o.o. z Piaseczna w dniu 20.09.2019 r. dostarczyła aparaty powietrzne dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej za kwotę 13.550,00 zł. 

V. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 

1. Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia szatni w budynku Szkoły Podst. Nr 1 

Plan – 330.000 zł  

Wykonanie – 329.151,00 zł 

Wyposażenie szatni  - 39 szt.  szafek ubraniowych – dostarczonych  zostało przez firmę MOJE 

BAMBINO  z Łodzi. Koszt wyposażenia - 35.841 zł  

Na wykonanie przebudowy łazienek  zawarto umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym Bąk 

Zbigniew z  Radomia na kwotę 280.500 zł. Kwota ta została zwiększona aneksem nr 1 z dnia 

05.08.2019 r. do kwoty 286.650,00 zł. 

Zadanie zakończono 23.08.2019 r. i odebrano 30.08.2019 r. 

Kwotę 6.500 zł wydatkowano na inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej 

Michała Krawczyka z firmy Pracowania Projektowa ARCHIVISION ze Skierniewic. 

2. Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i nr 4 

Plan – 373.000 zł   

Wykonanie – 372.073,41 zł 

Wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie 

Mazowieckiej zlecono firmie KORTBUD Janusz Gniado z Okuniewa za kwotę 325.722,89 zł. 

Ww. inwestycja została wykonana i odebrana 09.12.2019 r. 

Dodatkowo firmie KORBUD zlecono wymianę elementów dodatkowych wyposażenia boiska 

sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 za kwotę 38.350,52 zł.  

Za kwotę 8.000,00 zł wykonano dokumentację na rewitalizację boisk sportowych. 

3. Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 

Plan – 115.000 zł  

Wykonanie – 93.584,55 zł 

Zadanie  zostało zrealizowane w lipcu za kwotę – 81.899,55 zł przez Firmę Roboty Ziemno-

Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński z Rawy Mazowieckiej. W ramach robót powtórzonych zlecono 

firmie remont schodów na terenie szkoły. Koszt – 11.685 zł. 
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VI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA  

Rozdział 85111 – Szpitale Ogólne 

1. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 

Plan – 400.000 zł  

Wykonanie – 392.094 zł 

Dostawę sprzętu medycznego – endoskopów zrealizowała firma Endoelektronik z Brwinowa za 

kwotę 199.854,00 zł. W ramach zadania zakupiono: 

1. videogastroskop hd – 1 szt. 

2. videogastroskop nosowy – 1 szt. 

3. videokolonoskop hd – 1szt. 

4. automatyczna myjnia endoskopowa – 1 szt. 

5. monitor medyczny – 1 szt. 

6. ssak endoskopowy – 1 szt. 

Dostawę sprzętu medycznego – laparoskop zrealizowała firma MEDEN-INMED Sp. z o.o. z 

Koszalina za kwotę 192.240,00 zł, która dostarczyła: 

1. kamerę medyczną Full HD– 1szt. 

2. monitor medyczny – 1szt. 

3. źródło światła  – 1 szt. 

4. insuflator  – 1 szt. 

5. pompę laparoskopową  – 1 szt. 

6. wózek aparaturowy  – 1 szt. 

7. optyki laparoskopowe  – 2 kpl. 

8. narzędzia laparoskopowe  – 1 zestaw. 

VII. DZIAŁ 900  - GOSPODARKA KOMUNALNA   

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

1. Przebudowa targowiska miejskiego przy  ulicy Mickiewicza 

Plan – 550.000 zł  

Wykonanie  - 537.858,54 zł  

Projekt przebudowy miejskiego  targowiska i projekt przebudowy dróg miejskiego targowiska  

zlecono Pracowni Projektowej ARCHIVIOSION Michał  Krawczyk ze Skierniewic. Dokumentacje 

zostały opracowane. Koszt opracowań - 35.000 zł- zafakturowano w lipcu 2019 r.  

Umowa na realizacje przebudowy miejskiego targowiska w Rawie Mazowieckiej podpisana została z 

firmą Handlowo Usługową Foks Artur z Woli Makowskiej  na kwotę  2.248.194,00 zł. Dla lepszego 

funkcjonowania targowiska zaszła konieczność wykonania robót uzupełniających związanych z 

odwodnieniem istniejących tam sklepów, monitoringiem i ogrodzeniem. Koszt tych robót wyceniono 

na 95.551 zł i o tyle zwiększono wynagrodzenie wykonawcy, przesuwając jednocześnie termin 

zakończenia zadania na 30.03.2020 r. 

Koszt nadzoru inwestorskiego - 18.450,00 zł, a archeologicznego - 4.305,00 zł. 

VIII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdział 92116 – Biblioteki 

1. Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego. 

Plan – 5.000 zł 

Wykonanie -5.000 zł 

Zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu BUDREM s.c. z Rawy Maz. 

opracowanie inwentaryzacji technicznej piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie 

Mazowieckiej za kwotę 5.000 zł. Opracowanie zostało dostarczone 20.12.2019 r. 

Ww. opracowanie potrzebne było do sporządzenia ekspertyzy technicznej dotyczącej lokalizacji 

kotłowni gazowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka 

Plan – 2.980.000 zł  

Wykonanie –  2.444.461,62 zł  
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1.1 Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w 

tym kulturalnej 

Plan – 2.550.000 zł  

Wykonanie – 2.336.229,36 zł  

W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została 05.07.2018 r. umowa  

z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA“ Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 7, 26-

600 Radom. Wartość zadania: 4.342.904,48 zł brutto. Realizacja zadania rozpoczęta została w 

sierpniu 2018r. W trakcie trwania zadania zwiększono jego wartość do kwoty 4.399.639,44 zł brutto 

(aneks nr 5 z dnia 07.11.2019 r.) oraz zmieniono termin zakończenia robót. Zgodnie z aneksem nr 6 z 

dnia 20.12.2019 r. termin wykonania to 16.03.2020 r. Zadanie  realizowane jest  w cyklu dwuletnim. 

Obecnie trwają prace instalacyjne, tynkarskie, posadzkarskie. 

1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego 

Plan – 100.000 zł  

Wykonanie – 27.026,46 zł  

Dokumentacja techniczna tego zadania została opracowana oraz uzgodniona z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków i Ministerstwem Infrastruktury. W dniu 10.12.2019 r. został ogłoszony 

przetarg na wyłonienie wykonawcy. Na przetarg złożono 3 oferty, wyłoniono ofertę 

najkorzystniejszą, obecnie trwa procedura podpisania umowy.  

1.3 Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja 

Plan – 330.000 zł  

Wykonanie – 81.205,80 zł  

Wydatkowana kwota przeznaczona została na obsługę finansową i merytoryczną projektu – 

sporządzenie wniosków o płatność, sporządzanie sprawozdań, nadzór nad realizowanymi 

inwestycjami. 

IX. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie 

Mazowieckiej 

1. Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników ”DOLNA” – „TATAR” 

Plan – 15.000 zł  

Wykonanie – 0 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących procedury uzyskania decyzji środowiskowej zadanie 

realizowane będzie w 2020 roku. 

2. Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego wzdłuż grobli zbiornika „DOLNA” i  „TATAR” 

Plan – 150.000 zł  

Wykonanie - 

3.  EKO praca nad zalewem” zakup ciągnika uniwersalnego – zadanie wybrane do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 

Plan – 70.000 zł  

Wykonanie – 70.000 zł 

Firma Rolar Arkadiusz Gierach z Rawy Mazowieckiej w dniu 30.04.2019 r. dostarczyła ciągnik 

uniwersalny Landini 4630 ISM za kwotę 70.000,00 zł. 

4.  Modernizacja urządzeń małej elektrowni wodnej w Rawie Mazowieckiej 

Plan – 170.000 zł  

Wykonanie -  

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie 

Mazowieckiej 

Plan – 200.000 zł  

Wykonanie – 141.965,00 zł 

Trwają prace projektowe nad  dokumentacją połączenia zbiorników „Dolna” i „Tatar”. 

Dokumentację realizuje Biuro Hydrotechniczne Janusz Tobolczyk z Łodzi. 

Ponadto w ramach tego zadania zrealizowana została przez firmę Projekty i Nadzory Drogowe Jan 

Zawadzki z Łodzi dokumentacja projektowa na  budowę drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika 

wodnego „TATAR” w Rawie Mazowieckiej. Wartość zadania: 130.000,00 zł brutto. Dokumentacja 

na budowę drogi została wykonana z końcem czerwca 2019r.  



31 

 
2. Remont jazu piętrzącego  zbiornika DOLNA 

Plan – 1.650.000 zł  

Wykonanie – 1.648.674,72 zł 

Prace remontowe zostały wykonane i odebrane w miesiącu lipcu. Wykonawcą remontu jazu była 

firma ENERKO ENERGY sp z o.o. z Kielc. Wartość umowy – 1.372.400,91 zł. 

W ramach robót powtórzonych firmie zlecono wykonanie izolacji studni żelbetowych, dozbrojenie 

MEW i wymianę balustrad za kwotę – 172.628,26 zł oraz naprawę płyty skarpowej za kwotę – 

44.332,75 zł. Na realizację zadania Miasto otrzymało  dofinansowanie  ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie – 743.235 zł  

3. Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej termomodernizacji budynku hali sportowej 

przy ul. Tatar 

Plan – 30.000 zł  

Wykonanie – 25.695,00 zł 

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dotyczącej robót modernizacyjnych 

budynku hali sportowej przy ul. Tatar 1a firmie NEOEnergetyka Sp. z o.o. z Warszawy za 30.000 zł. 

Kwota 25.695,00 zł stanowi koszt opracowania dokumentacji technicznej w 100% oraz 

dokumentacji aplikacyjnej (studium wykonalności i wniosek) w 65%. 

Pozostała kwota płatna będzie w dwóch ratach. Pierwsza po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej 

złożonego wniosku a druga po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej złożonego wniosku o 

dofinansowanie. 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej przy zbiorniku 

Dolna. 

Plan – 22.000 zł  

Wykonanie – 18.244,18 zł 

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej doświetlenia drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika 

wodnego „Dolna” w Rawie Mazowieckiej Zakładowi Usługowo-Handlowemu TELEH Jarosław 

Buczek z Bolimowa za kwotę 18.000 zł.  

 

 

Wodociągi i kanalizacja 
24 sierpnia 2018 r. została zawarta umowa na budowę wraz z projektowaniem kanalizacji 

sanitarnej w ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej oraz Fredry i Staffa o łącznej długości ok. 

1730 m. Zamówienie objęło w szczególności zaprojektowanie oraz budowę nowych odcinków 

kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości. 

Wartość inwestycji to 1 790 880,00 zł netto. Zadanie zostało dofinansowane w ramach projektu: 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”. 

Inwestycja została przekazana do eksploatacji 12 czerwca 2019 r. 

20 grudnia 2018 r., została zawarta umowa na remont mieszadła Halburg zamontowanego  

w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Żydomicach. 

Inwestycja była prowadzona w sposób umożliwiający pracę części ściekowej oczyszczalni ścieków. 

Wartość inwestycji  to 127 988,60 zł netto. Inwestycja została przekazana do eksploatacji 17 lipca 

2019 r. 

23 lipca 2018 r., została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie automatycznej 

kontroli pracy i monitoringu (z wykorzystaniem SCADA) dla obiektów: Ujęcie wody (P1, P3)  

w miejscowości Boguszyce oraz stacji uzdatniania wody przy ul. Kolejowej 9 w Rawie 

Mazowieckiej. Wartość inwestycji 61 890,87 zł netto. W sierpniu 2018 r. inwestycja została oddana 

do eksploatacji. Kolejno 9 kwietnia 2019 r., została zawarta umowa na rozbudowę istniejącego 

systemu automatyki i sterowania na stacji uzdatniania wody przy ul. Kolejowej w Rawie 

Mazowieckiej (SUW Kolejowa). Wartość inwestycji 3 123,30 zł netto.  Inwestycja została 

przekazana do eksploatacji 9 maja 2019 r. Wskazane inwestycje wpłynęły na sprawniejsze 

usuwanie awarii i ograniczenie strat wody. Obydwa zadania o łącznej wartości 65 014,17 zł netto, 

zostały dofinansowane w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” 
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17 kwietnia 2019 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych i ziemnych 

związanych z budową instalacji korekty pH na Oczyszczalni ścieków w Żydomicach. 

Przedsięwzięcie inwestycyjne objęło budowę nowego fundamentu pod zbiornik reagenta, rurociąg 

toczny reagenta wraz z rozbudową instalacji wprowadzania reagenta do kanału ścieków 

oczyszczonych, wykonanie instalacji wodociągowej wraz z dostawą i montażem natrysku 

bezpieczeństwa i oczomyjki oraz odwodnienia liniowego, wykonanie przekładki wodociągu  

i kanału sanitarnego. Wartość inwestycji to 128 000,00 zł netto. Inwestycja została przekazana do 

eksploatacji 29 maja 2019 r. 

9 maja 2019 r., została zawarta umowa na budowę kanału deszczowego spinającego 

istniejące odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w rejonie ul. Gąsiorowskiego wraz z 

odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w całej szerokości jezdni (warstwy ścieralnej) w Rawie 

Mazowieckiej. Wybudowany kanał o długości 21 mb ma za zadanie transportować ścieki 

deszczowe z istniejącego kanału w ul. Gąsiorowskiego do istniejącego kanału w ul. Południowej. 

Wartość inwestycji to 53 164,75 zł netto. Inwestycja została oddana do eksploatacji 16 października 

2019 r. 

10 maja 2019 r., została zawarta umowa na czyszczenie wnętrza WKF (Wydzielonej 

Komory Fermentacyjnej) na terenie Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach wraz z odwodnieniem 

osadów ściekowych usuniętych z WKF. Wartość inwestycji to 238 912,00 zł netto. Inwestycja 

została oddana do eksploatacji 19 czerwca 2019 r. 

17 maja 2019 r., została zawarta umowa na dostawę i montaż kompletnej instalacji korekty 

pH na Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach. Wartość inwestycji 285 000,00 zł netto. Inwestycja 

została oddana do eksploatacji 8 sierpnia 2019 r. 

15 lipca 2019 r., została zawarta umowa na przebudowę kanału deszczowego 

w ul. Lenartowicza w Rawie Mazowieckiej. W ramach inwestycji został przebudowany kanał 

deszczowy na odcinku 172 mb, zostało wymienionych 7 studni oraz została wyremontowana wraz z 

nadbudową studnia na kolektorze. Wartość inwestycji 173 000,00 zł netto. Inwestycja została 

przekazana do odbioru 30 września 2019 r. 

19 sierpnia 2019 r., została zawarta umowa na przebudowę targowiska miejskiego na dz. 

444/3 do 444/6, 445/9, 445/11, 446/5 w obrębie nr 4 przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej – 

Rozbudowa Kanalizacji Deszczowej o łącznej długości 200 mb wraz z przykanalikami 

kielichowymi, łączone na uszczelkę wraz z odwodnieniem. Zadanie obejmowało również 

likwidację istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez usunięcie z gruntu osadników, wpustów 

deszczowych, sieci wraz z przykanalikami. Nowo-wybudowana instalacja została wpięta do sieci 

istniejącej kanalizacji deszczowej, która mieści się na terenie targowiska miejskiego. Wartość 

inwestycji 198 000,00 zł netto. Inwestycja została przekazana do eksploatacji 9 października 2019 r. 

W dniu 07 października 2019 r., została zawarta umowa na przebudowę kanalizacji 

sanitarnej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej w związku z wystąpieniem awarii 

(załamaniem kanału). Inwestycja polegała na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 

Solidarności i Zwolińskiego wraz z posadowieniem studni w związku z wystąpieniem awarii. Po 

śladzie kanału wykonano odtworzenie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Wartość 

inwestycji to 76 503,00 zł netto. Inwestycja została przekazana do eksploatacji 30 października 

2019 r. 

W dniu 17 października 2019 r., została zawarta umowa na budowę sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ul. Willowej w Rawie Mazowieckiej. Długość 

całego wodociągu to ok. 215 mb. W ramach zadania inwestycyjnego jest zaplanowane wykonanie 

odtworzenia nawierzchni asfaltowej jezdni na skrzyżowaniu ulic Sadowej i Willowej wraz  

z odtworzeniem elementów drogowych: krawężnik i nowe obrzeża. W ul. Willowej jest 

zaplanowane wykonanie konstrukcji podbudowy wraz z nawierzchnią (tłucznia lub frezowany). 

Wartość inwestycji to 91 000,00 zł netto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 

grudzień 2019 r.  
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Ciepłownictwo 
W 2019 r. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zrealizował inwestycję w zakresie 

modernizacji węzła cieplnego przy ul. Krakowskiej 22 w Rawie Mazowieckiej o łącznej wartości 

17 842,62 zł. Ponadto Spółka wdrożyła oprogramowanie do wizualizacji pracy kotłowni o wartości 

43 433 zł. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych. 

Łączna liczba budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczych na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wynosiła 104.  

W pierwszej połowie 2019 roku Spółka skierowała zapytania do potencjalnych odbiorców 

zainteresowanych podłączeniem do miejskiego systemu ciepłowniczego, w celu uszczegółowienia 

koncepcji rozwoju sieci ciepłowniczej na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Kontynuując 

zamierzenia inwestycyjne Spółka zleciła opracowanie ww. koncepcji oraz rozpoczęła etap 

opracowania dokumentacji technicznej inwestycji.  

Rok 2019 zakończył się zyskiem w wysokości 243 200,85 PLN netto.   

 

Gospodarka odpadami 
W roku 2019 liczba mieszkańców uiszczających opłatę  za odbiór odpadów komunalnych 

wynosiła 14,5 tys. Opłaty ponoszone były w wysokości 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca za 

odpady segregowane i 12,00 za odpady niesegregowane. 

Przychód miasta w roku 2019 z tytułu opłat wyniósł 1 790 000,00 zł. Z terenu miasta w roku 

sprawozdawczym odebrano około 7 300 Mg odpadów. 

Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w strukturach spółki miejskiej ZGO AQUARIUM  

funkcjonuje Zakład Gospodarki Odpadami - ZGO Pukinin. Na jego terenie zlokalizowane są tzw. 

kwatery składowania odpadów: 

- Kwatera V, jest kwaterą składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W 2019 roku 

zrealizowano inwestycję polegającą na podniesieniu rzędnej składowania odpadów oraz na bieżąco 

prowadzono roboty polegające a rekultywacji skarp kwatery. Koszty inwestycyjne poniesione 

w 2019 roku to 267300,00 zł. 

- Kwatera składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nr IX. Jest ona nowo 

wybudowaną kwaterą . Na realizację tej inwestycji spółka otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW 

w Łodzi. W 2019 roku uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, 

pozwolenie na budowę, wykonano 3 szt. pizometrów wykonano ogrodzenie terenu inwestycji, 

i rozpoczęto budowę kwatery nr IX (wykopana została niecka  i wykonany plac magazynowy). 

Koszty inwestycyjne poniesione w 2019 roku to 2626711,75 zł. 

- Kwatera VII – rekultywacja. W roku 2019 wykonano rekultywację techniczną polegającą na 

wykonaniu warstwy zamykającej składowiska przy użyciu materiałów mineralnych takich jak grunt 

inertny, czy ziemia urodzajna. Koszty poniesione to 58640,00 zł. 

- Kwatera składowania azbestu nr VIII. Jest to czwarta kwatera składowania azbestu wykonana 

w zakładzie ZGO Pukinin i jest obecnie eksploatowana. Początek realizacji inwestycji  nastąpił 

z dniem zlecenia sporządzenia koncepcji budowy kwatery. Później nastąpił proces przygotowania 

organizacyjno-prawnego całej inwestycji.  Do wykonania konkretnych robót przystąpiono w dniu 

12 października 2018 roku.  – po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy. 

ZGO Pukinin jest na chwile obecną jedna z nielicznych instalacji w regionie , która zajmuje się 

unieszkodliwianiem azbestu. Dzięki tej działalności mieszkańcy mają możliwość demontowania na 

swoich posesjach dachów  wykonanych z eternitu  i oddawać go do miejsca unieszkodliwienia, 

które znajduje się w bliskiej odległości. I spania wszystkie standardy.. Spółka ZGO AQUARIUM 

przygotowuje kolejne inwestycje aby zachować ciągłość dostaw w celu zaspokojenia rynku 

unieszkodliwiania azbestu. W 2019 roku wykonane zostały warstwy izolacyjne pomiędzy 

warstwami składowanych odpadów. Koszt tego przedsięwzięcia to 52660,00 zł. 

 W 2019 roku Spółka ZGO AQUARIUM sukcesywnie kupowała kontenery na odpady aby 

rozwijać usługę odbioru odpadów zarówno od mieszkańców jak i od firm. Koszty inwestycyjne 

poniesione na zakup to 14400,00 zł. 
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Zakupiona też została ładowarka teleskopowa JCB 541-70. Na realizację tej inwestycji 

otrzymano  dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi. Całkowite koszty poniesione w 2019  na ten cel 

wyniosły 458300,00 zł. 

Wykonany został również remont posadzki betonowej na placu technologicznym 

i częściowo w hali sortowni. Poniesione koszty to 63918,00 zł. 

W 2019 roku rozpoczęto proces przygotowania inwestycji polegającej na budowie trzech 

kwater składowania azbestu. Zlecono wykonanie koncepcji oraz raportu oddziaływania  na 

środowisko. Zostały zakupione działki, które następnie ogrodzono. Koszt przedsięwzięcia to 

389512,00zł. 

 

 

Planowanie przestrzenne 
Miasto Rawa Mazowiecka jest w 100% pokryte planem miejscowym zatwierdzonym 

uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dz. 

Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2000 r. Nr 64, poz. 354); uchwałą Nr XXIX/233/2000 Rady Miasta 

Rawy Mazowieckiej z dnia 27 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Rawa Mazowiecka, położonego przy 

ul. Zygmunta Zwolińskiego, obejmującego działki geodezyjne Nr 563, 605 i 606 (Dz. Urzędowy 

Woj. Łódzkiego z 2000 r. Nr 143, poz. 839); uchwałą nr XIV/102/11 Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki 

i zbiornika Tatar (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 572) z 56 zmianami.  

Polityka przestrzenna Miasta Rawa Mazowiecka została natomiast określona w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Rawa Mazowiecka przyjętym uchwałą Nr 

XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r., ze zmianą zatwierdzoną 

uchwałą Nr XIV/107/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawa Mazowiecka.  

 Opracowania te zostały sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Pod koniec 2017 r. zapoczątkowano prace nad uchwalaniem planów miejscowych, w całości 

dla poszczególnych obrębów. W 2019 r. wyłożono do publicznego wglądu projekt planu 

miejscowego dla obrębu nr 7 oraz trwało projektowanie i uzgadnianie projektu planu miejscowego 

dla obrębu nr 4. Po otrzymaniu wymaganych przepisami wszystkich opinii i uzgodnień dotyczących 

projektu planu dla obrębu nr 4 rozpoczęły się konsultacje społeczne, w ramach których do końca 

2019 r. zorganizowano forum lokalne, dwie grupy robocze i punkt konsultacyjny a także zebrano 

opinie do projektu planu w formie papierowej oraz elektronicznej, przy wykorzystaniu 

interaktywnej mapy GIS.  

 

 



35 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

 

Zestawienie mienia komunalnego miasta Rawa Mazowiecka 

Grunty - grupa O wg KŚT 

 

 Symbol  KŚT Symbol Wyszczególnienie Ilość dz. Pow  Forma Wartość  

Podg

rupa Rozdział 

Podrozdzi

ał 

urbanist

.  wg ewid. w m2 użytkowania w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01   R Grunty rolne 9 54 036 

część. w 

dzierż. 200 029,00 

02   RL Grunty leśne 5 44 158   146 740,00 

03    

Grunty zabud. i 

zurbanizowane   

1 437 

639   

36 767 

920,08 

 030   

Tereny 

mieszkaniowe   229 902   

10 093 

447,00 

  0301 MN 

Zabudowa 

jednorodzinna 26 28 526 

cz. użytk. 

wieczyste 837 171,00 

  0302 MW 

Zabud. wielorodz. 

spółdzielcza 84 102 784 

użytk. 

wieczyste 5 290 697,00 

  0303 MWk 

Zabud. wielorodz. 

komunalna 34 74 239 

zarządzani

e 2 063 843,00 

  0304 MWw 

Zabud. wielorodz 

wspólnot mieszk 20 13 194 

użytk. 

wieczyste 369 432,00 

  0305  

Zabudowane 

garażami 276 11 159 

użytk. 

wieczyste 1 532 304,00 

 031  P. 

Tereny 

przemysłowe 8 24 921 

użytk. 

wieczyste 623 025,00 

 032   

Inne tereny 

zabudowane   388 109   6 662 894,00 

  0321 Usp 

Tereny usług w 

użytk. jedn. 

spółdz. 16 23 802 

użytk. 

wieczyste 1 039 689,00 

  0322 Uf 

Tereny usług w 

użytk. os. fiz. 24 40 534 

użytk. 

wieczyste 1 032 887,00 

  0323 Ue 

Tereny usług 

energetyki 34 10 438 

użytk. 

wieczyste 220 686,00 

  0324 Uk 

Tereny usług 

komunalnych 42 223 486 

cz. użytk. 

wieczyste 1 467 926,00 

  0325 Uo 

Tereny oświaty i 

kultury 15 78 926 

cz. zarząd 

trwały 2 300 860,00 

  0326 Ua 

Tereny adm. 

miejskiej 16 10 923   600 846,00 

 033   

Zurban. tereny 

niezabudowane   371 795   9 768 673,00 

    

lub w trakcie 

zabudowy         

  0331 ZM 

Tereny 

mieszkaniowo-

usługowe 29 53 847   1 218 190,00 
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  0332 ZP 

Tereny 

przemysłowe 23 154 678   7 362 582,00 

  0333 ZI Tereny inne 92 55 006   646 581,00 

  0334 R/B 

Tereny rolne do 

zab. na kierunek 23 108 264   541 320,00 

 034   

Tereny 

rekreacyjno 

wypoczynkowe   422 912   9 619 881,08 

  0341 UT 

Tereny usług 

turystyki 22 200 866   4 707 915,00 

  0343 Uzp Tereny parków 9 53 373   3 809 786,08 

  0344 UD 

Tereny ogródków 

działkowych 16 168 673 

użytk. 

wieczyste 1 102 180,00 

04    

Tereny 

komunikacyjne   688 621   

14 592 

349,20 

  040 KP Drogi publiczne 338 536 943   

12 428 

259,20 

  042 KD Drogi osiedlowe 39 76 624   1 340 998,00 

  043 KG Drogi gospodarcze 105 75 054   823 092,00 

06    

Grunty pod 

wodami   608 593   3 075 695 

  061 WP 

Grunty pod 

wodami 

powierzchniowym

i płynącymi 4 327 930   1 639 650 

  062 WS 

Grunty pod 

wodami 

powierzchniowym

i stojącymi 7 280 663   1 436 045 

07 050  TR Tereny różne 4 1 425   5 985,00 

    Ogółem grupa 0 1320 

2 834 

472   

54 788 

718,28 
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Ewidencja mienia komunalnego miasta Rawa Mazowiecka 

(zestawienie wg obrębów geodezyjnych) 

 

Obręb Ilość dz.  Pow. w m2  Wartość w zł 

1 161 384 997 7 592 790,00 

2 275 380 883 9 302 199,00 

3 18 38 159 1 764 951,00 

4 516 447 779 17 960 187,28 

5 12 63 923 1 156 511,00 

6 30 106 412 570 411,00 

7 110 210 664 3 996 583,00 

8 183 999 555 10 019 586,00 

GMINA 15 202 100 2 425 500,00 

RAZEM 1320 2 834 472 54 788 718,28 

 

 

 

Realizacja polityk, programów i strategii 
 

W 2019 r. w gminie obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 przyjęty uchwałą 

nr XIX/135/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 

XXI/155/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2016 r. 

LPR zakłada realizację 12 następujących projektów podstawowych: 

1. Rozwój Usług Wspierania Rodziny, 

2. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji, 

3. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań: 

a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, 

w tym kulturalnej, 

b. przebudowa  i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej  

przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 

c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, 

d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego 

4.Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni, 

5. Rawa Gra dla Wszystkich, 

6. Pomóż Innym i Sobie, 

7. W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy  Poznajemy, 

8. Rawscy Skauci jak Zawisza, 

9. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych, 

10. Bycie EKO Się Opłaca, 

11. Program Aktywizacja i Integracja, 

12. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych. 

 

Wskaźnikami wykonania celu, dla projektów zrealizowanych i projektów w trakcie realizacji, były 

wskaźniki produktu i rezultatu określone w Raporcie Otwarcia Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. 

W 2017 roku zostały zakończone 2 z nich, w 2018 roku - 3, a w 2019 roku- kolejne 2. W trakcie 

realizacji są 4 projekty. Realizacja ostatniego z podstawowych projektów rewitalizacyjnych 

rozpocznie się w 2020 roku.  
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W  2019 roku zakończono realizację 2 następujących projektów: 

-„Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych” realizowanego przez Gminę Miasto Rawa 

Mazowiecka, 

- „Program Aktywizacja i Integracja” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Rawie Mazowieckiej. 

 

Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych - Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku: 
Wskaźniki produktu Zakładane  Osiągnięte  

Utworzenie Rawskiego Centrum Organizacji 

Pozarządowych 

1 szt. 1 szt. 

Powierzchnia wyremontowanych i wyposażonych 

pomieszczeń pod działalność centrum 

70 m² 22 m² 

Wskaźniki rezultatu Zakładane  Osiągnięte  

Liczba organizacji pozarządowych korzystających z 

centrum 

20 24 

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych pod działalność Centrum jest mniejsza od zakładanej, 

ponieważ w zasobach lokalowych miasta nie udało się znaleźć lokalu o odpowiednich parametrach, 

w tym również dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Wynajęcie  większej powierzchni  

skutkowałaby   natomiast wyższymi kwotami z tytułu wynajmu. W razie konieczności 

przeprowadzenia konferencji czy szkoleń w większym gronie możliwe jest nieodpłatne korzystanie 

z pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej lub w Miejskim Domu Kultury. Pozostałe wskaźniki zostały 

osiągnięte. 

 

Program Aktywizacja i Integracja - Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku: 
Wskaźniki produktu Zakładane  Osiągnięte  

Liczba godzin przepracowanych w formie prac 

społecznie użytecznych ( blok aktywizacja)  

(planowany na rok 2018 i 2019) 

80  godzin 

prac 

społecznie 

użytecznych 

przypadające 

na każdego 

uczestnika 

800  godzin prac 

społecznie użytecznych ( 

10 osób x 10 godzin 

tygodniowo x 8 tygodni) 

Liczba godzin poradnictwa indywidualnego oraz 

warsztatów trenerskich z psychologiem i doradcą 

zawodowym  

(planowany na rok 2018 i 2019) 

80  godzin 

poradnictwa i 

warsztatów 

przypadające 

na każdego 

uczestnika 

800  godzin poradnictwa 

i warsztatów w 2018r ( 

10 osób x 10 godzin 

tygodniowo x 8 tygodni) 

Wskaźniki rezultatu Zakładane  Osiągnięte  

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

1 1 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

6 10 

Liczba osób z obszaru rewitalizacji, które po 

opuszczeniu programu : 

- uzyskały kwalifikacje  

- podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

 

 

1 

1 

 

 

3 

0 

Osoby z obszaru rewitalizacji mogą podjąć pracę na przestrzeni kolejnych lat. Pozostałe wskaźniki 

zostały osiągnięte. 
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Projekty w trakcie realizacji: 

- Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji, 

- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka -  w 2019 roku realizowane były dwa zadania: 

• adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym 

kulturalnej, 

• zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego. 

-  Rawscy Skauci jak Zawisza, 

-  Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych. 

 

Oprócz projektów podstawowych w 2019 roku realizowano projekty uzupełniające: 

- Remont pomieszczeń socjalnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (obszar przyległy do obszaru 

rewitalizacji). W roku 2019 zakończył się drugi etap prac. 

- Dzienny Dom Seniora 

Dzienny Dom Seniora w Rawie Mazowieckiej został powołany uchwałą Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2018 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego z 30 miejscami. 

Powstała dzięki współpracy miasta z parafią ewangelicko- augsburską. Na utworzenie DDS Miasto 

otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 

Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. Dzienny Dom Seniora prowadzony jest w 

ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 

- Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci 

i młodzieży 

Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej prowadziła 

całoroczną opiekę nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. 

Przedszkole Miejskie nr 1 w czerwcu 2019 roku zakończyło realizację projektu „Śmieci 

segregujemy - naszą planetę ratujemy” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Ponadto 

w przedszkolu prowadzona była edukacja zdrowotna - w czerwcu 2019 r. zakończono realizację 

programu „Ruch to zdrowie”, z kolei we wrześniu rozpoczęto realizację programu „Bezpieczny 

i zdrowy przedszkolak”. 

Szkoła Podstawowa nr 2 prowadziła działania skierowane do dzieci i młodzieży, również z obszaru 

rewitalizacji, działając głównie w środowisku szkolnym. W ramach projektu eTwinning 

współpracowano ze szkołami z różnych krajów. 

 

- Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 

Miasto otrzymało od Zarządu Województwa Łódzkiego dofinansowanie przeznaczone na zakup 

sprzętu dla rawskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na obszarze 

rewitalizacji. Pomoc  przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym 

zagrożeniem. 

 

- Rozwój usług e-administracji 

W II oraz w III kwartale 2019 r. nastąpiło ogłoszenie zamówień publicznych oraz wyłonienie 

wykonawców odpowiedzialnych na dostawę infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu 

komputerowego i oprogramowania. W IV  kwartale podpisano umowę na modernizacje 

serwerowni. Projekt uzyskał dofinansowanie  z EFRR. 

 

- Projekt  LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (obszar przyległy do obszaru rewitalizacji) 

Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla dorosłych. 

W ramach jego działalności osoby dorosłe, m.in. mieszkańcy obszaru rewitalizacji , mogli 

skorzystać ze szkoleń, kursów lub warsztatów o różnorodnej tematyce wpływających na ich rozwój. 
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- Program szczepień przeciwko grypie 

Jesienią 2019 prowadzone były bezpłatne szczepienia przeciw grypie, z których mogli skorzystać 

mieszkańcy w wieku powyżej 60 roku życia. Właśnie te osoby są szczególnie narażone na 

powikłania pogrypowe, także z powodu grypy najczęściej trafiają do szpitali. 

 

- Działania informacyjne oraz przyjmowanie wniosków w ramach PP Czyste Powietrze 

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. beneficjenci, których budynki są 

usytuowane w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka mogą składać wnioski 

o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

- Remont targowiska miejskiego 

W listopadzie 2019 r. rozpoczęto prace naziemne na targowisku przy ul. Mickiewicza. Wcześniej 

roboty zakończyła tam miejska spółka RAWIK, która w dwóch etapach odwadniała teren 

(kanalizacja deszczowa) i realizowała przyłącza. Miasto otrzymało na to zadanie dofinansowanie w 

ramach PROW na lata 2014-2020. 

 

- Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 

W 2019 roku zakończyła się realizacja zadania pn. „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod 

wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii” 

dofinansowanego m.in. z RPO WŁ i Ministerstwa Kultury. W wyniku realizacji projektu został 

wykonany generalny remont świątyni oraz kolegium pojezuickiego. 

 

- Prace przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP 

W 2019 roku były kontynuowane roboty związane z osuszeniem i odwodnieniem oraz prace 

związane z nawierzchnią przy budynku kościoła. Podjęte działania  pozwolą na prawidłowe 

odprowadzenie wód opadowych od kościoła zapobiegając jego zawilgoceniu oraz  na  

uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół niego.  

 

W zakresie pomocy społecznej 

W mieście działa placówka wsparcia dziennego Dzienny Dom Seniora z 30 miejscami, utworzona 

w 2018 roku. Placówka jest prowadzona  w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 

 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 

Jednym z projektów realizowanych w ramach procesu rewitalizacji jest projekt pn. „Kompleksowy 

System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”, którego celem jest poprawa stanu 

zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa estetyki budynków na 

tym obszarze. 

W ramach realizacji projektu w 2019 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które miały 

następującą formę: ankieta internetowa, punkty konsultacyjne w trzech komórkach organizacyjnych 

urzędu oraz spotkanie informacyjne z mieszkańcami. Konsultacje miały na celu zebranie opinii, 

uwag oraz propozycji właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji w celu 

doboru rozwiązań i instrumentów, które będą miały na celu poprawę jakości zasobów 

mieszkaniowych na tym obszarze. Po analizie ankiety i wyciągnięciu wniosków ze spotkań 

z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych, stworzono propozycje następujących instrumentów 

i narzędzi, które Miasto wprowadza od 2019 roku: 

- konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” ogłoszony przez 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę na podstawie Zarządzenia nr 134 z 18 listopada 

2019 r. W konkursie można było wygrać nagrody pieniężne, 
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- uchwała Rady Miasta Rawa Mazowiecka przyjęta 19 grudnia 2019 r. daje możliwość skorzystania 

z niższej opłaty za zajęcie pasa drogowego niż to miało miejsce dotychczas w sytuacji, jeżeli 

zajęcie będzie dotyczyło remontu elewacji budynków, 

- zaplanowanie 50 000 zł na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków. 

 

W zakresie sprawy obywatelskich 

Do Biura ds. Rewitalizacji wpłynęły w 2019 r. następujące wnioski: 

- wniosek w sprawie przedstawienia przez władze gminy programu dotacyjnego dotyczącego 

fotowoltaiki; 

- wniosek o udzielenie informacji dotyczącej ewentualnego udziału gminy w konkursie na 

dofinansowanie wymiany kotłów  w ramach RPO WŁ; 

- 2 wnioski dotyczące strategii rozwoju elektromobilności; 

- 4 wnioski na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej dotyczące strategii rozwoju 

elektromobilności. 

Ponadto do Biura ds. Rewitalizacji trafiła petycja mieszkańców w sprawie ustalenia miejsc 

parkingowych. 

Podsumowanie: 

- 8 wniosków 

w tym 4 na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej 

- 1 petycja 

 

W zakresie ochrony środowiska 

W 2019 r.  pracownicy Biura ds. Rewitalizacji podejmowali następujące działania służące poprawie 

jakości powietrza: 

 

Program Stop Smog 

W związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 51)  Miasto 

Rawa Mazowiecka rozważało możliwość złożenia wniosku dotyczącego pozyskania 

dofinansowania na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na spełniające standardy 

niskoemisyjne wraz z towarzyszącymi im pracami termomodernizacyjnymi. Mieszkańcom został 

udostępniony wstępny formularz zgłoszenia, w celu zweryfikowania potencjalnego zainteresowania 

projektem.  Ilość deklaracji dostarczonych przez mieszkańców okazała się niewystarczająca do 

tego, aby Miasto mogło złożyć wniosek o dofinansowanie. 

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze 

W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. beneficjenci , których budynki są 

usytuowane  w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą składać wnioski 

o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w Urzędzie Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

 

Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Miasto rozważało złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania w konkursie. Dlatego też dla 

mieszkańców zostały przygotowane deklaracje chęci uczestnictwa w projekcie. Ich analiza 

pozwoliła  zweryfikować, czy budynki wskazane przez mieszkańców, kwalifikują się do udziału w 

konkursie. W związku ze zbyt małą liczbą chętnych z budynków, które spełniły kryteria 

przewidziane w konkursie, Miasto podjęło decyzję, że nie będzie składany wniosek 

o dofinansowanie. 
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Realizacja budżetów obywatelskich 

Do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 przedstawiono Burmistrzowi 

projekty wybrane przez mieszkańców w drodze głosowania, które otrzymały największą liczbę 

ważnych głosów w poszczególnych kategoriach. Projekty te to: 

Projekty rewitalizacyjne: Koncert Luigi Pagano - 20 000 zł. 

Projekty pozostałe – ogólne: Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Rawie Mazowieckiej – 14.000 zł, „EKO praca nad zalewem” – 70.000 zł, Widzew łączy pokolenia 

– 40.000 zł, Aktywizacja dzieci i młodzieży na boiskach Orlik, stadionie OSiR oraz Hali Millenium 

– 25.000 zł. Wszystkie wyżej wymienione projekty zostały zrealizowane. 

 

Sport 

W Rawie Mazowieckiej funkcjonuje 14 organizacji sportowych realizujących zadania 

z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizacja szkolenia dzieci i młodzieży 

objętej systemem współzawodnictwa sportowego). Zajęcia organizowane są w następujących 

dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, judo, karate, pływanie, triathlon, tenis 

stołowy, tenis ziemny, strzelectwo sportowe. W 2019 r. organizacje z terenu miasta otrzymały 

dotacje na łączną kwotę 610  000 zł. 
Miasto Rawa Mazowiecka dofinansowało w formie dotacji (13 000 złotych) organizację 

ogólnopolskich zawodów triathlonowych i organizację XIX Rawskiego Rodzinnego Rajdu 

Rowerowego – dotacja w wysokości 12 000 złotych. 
Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka odbywa się szereg imprez sportowo – rekreacyjnych, 

w których bierze udział młodzież szkolna i dorośli mieszkańcy, oraz zaproszone zespoły z terenu 

całego kraju i miast partnerskich z Czech i Węgier. 
Młodzież szkolna bierze udział w cyklu zawodów sportowych zgodnych z kalendarzem Szkolnego 

Związku. Ponadto corocznie organizowane są imprezy sportowo rekreacyjne, w których udział 

biorą mieszkańcy Rawy Mazowieckiej . Odbywają się również imprezy ogólnopolskie. 
Najważniejsze imprezy sportowo - rekreacyjne  w Rawie Mazowieckiej to: 

·       Maraton rowerowy z cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon (około 1000 

uczestników- IX edycja odbyła się we wrześniu 2019 r.) 
·       Organizowane są od dziewięciu  lat ogólnopolskie zawody triathlonowe (300 

uczestników). 
·       Mistrzostwa Polski SZS w tenisie stołowym ( w 2019 r. XI edycja ). 
·       Wyścig kolarski z cyklu ŻTC BIKE RACE.( w 2019 r. VIII edycja) 
·       Organizowany od 19 (lat Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy (ponad 1000 uczestników) 

W 2019 r. po raz drugi został zorganizowany ogólnopolski turniej piłki siatkowej amatorów 

w kategoriach kobiet i mężczyzn, którym wzięło udział 18 drużyn z całej Polski. 
Ponadto organizowane są turnieje w grach zespołowych skierowane do osób dorosłych i młodzieży. 

Zawody te mają zasięg lokalny i ogólnopolski. Coraz większą popularnością cieszą się turnieje 

tenisa ziemnego organizowane na kortach ziemnych przy hali sportowej Tatar. 
W czasie ferii zimowych organizowane są zajęcia  sportowe dla dzieci i młodzieży pod nazwą 

Sportowa Feriada. 
Wysokość środków finansowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w 2019 r. wyniosła 

900 000,00 zł. 
Bardzo ważną rolę w dziedzinie propagowania i realizacji zadań w zakresie sportu na terenie miasta 

odgrywa AQUARIUM Centrum Fit Rawa, które jest jednym z najnowocześniejszych obiektów 

sportowych w województwie łódzkim. Na wszystkich spragnionych ruchu i relaksu  czekaja baseny, 

wodny świat malucha, strefa saun ze słoneczną łąką i grotą solną, sala do ćwiczeń i znakomicie 

wyposażona siłownia. W sezonie zimowym czynne jest zadaszone lodowisko. Z każdym rokiem 

zwiększa się ilość osób korzystających z obiektu. W roku 2019 skorzystało około 125735 klientów 

indywidualnych oraz średnio 40 grup każdego dnia. Działalność krytej pływalni wraz 
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z wrotowiskiem /lodowiskiem  ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb 

mieszkańców i osób korzystających z obiektu w zakresie preferowanych przez nich form sportu. , 

rekreacji i wypoczynku.  O efektach działalności spółki świadczy  tutaj liczba osób korzystających 

z różnych form czynnego wypoczynku. 

W 2019 roku Spółka ZGO AQUARIUM z powodzeniem kontynuowała zapoczątkowany w 

2016 roku  Program Powszechnej Nauki Pływania dla dzieci szkół podstawowych z terenu miasta 

Rawa Mazowiecka. W programie uczestniczyło ok. 800 dzieci. 

W dniach 0d 26 sierpnia do 15 września 2019 roku na pływalni miała miejsce przerwa  

technologiczna. Podczas prac remontowych wykonane zostały  bieżące naprawy techniczne , 

zadbano o bezpieczeństwo użytkowników obiektów poprzez zamontowanie dodatkowych 

zabezpieczeń. Główne prace to: wymiana wody we wszystkich basenach, jacuzzi, poprawa 

i renowacja laminatu zjeżdżalni wodnych, odświeżenie groty solnej, gruntowne czyszczenie 

wszystkich powierzchni  wykonanych z płytek i powierzchni szklanych. W celu poprawy estetyki 

wnętrza obiektu wykonane zostały klimatyczne, przyjazne akcenty.. W dniu 16 września na 

wszystkich użytkowników czekała miła niespodzianka w postaci promocyjnych cen.. 

Na pływalni realizowane były grupowe zajęcia nauki pływania  i doskonalenia pływania  dla 

dzieci klas I – III w ramach projektu „Umiem pływać”, który był dofinansowany przez Łódzką 

Federację Sportu. 

W dniu 5 października 2019 r. odbyły się zawody w ramach realizacji budżetu 

obywatelskiego, którego ZGO AQUARIUM była współorganizatorem. W okresie ferii zimowych 

spółka wspólnie z Urzędem Miasta  w Rawie Mazowieckiej zorganizowała bal karnawałowy , który 

cieszył się  dużym zainteresowaniem  wśród najmłodszych mieszkańców. Okazało się że tego typu 

imprezy SA bardzo potrzebne i w kolejnych latach  będą organizowane. W okresie wakacji i ferii 

spółka prowadziła działania mające na celu organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Każdego dnia w godzinach od 8.00 do 15.00 z bezpłatnego wejścia na pływalnię korzystało około 

100 osób. Młodsze dzieci z przedszkoli korzystały tez z bezpłatnego wejścia do figloraju.  

 Spółka ZGO AQUARIUM swoją działalnością służy mieszkańcom naszego miasta. . 

Głównym celem jej działalności jest aktywizacja społeczeństwa, a także zaspokajanie potrzeb na 

komfortowe usługi związane ze sportem i relaksacją wodną. Podejmowane są ciągłe działania 

mające na celu poprawę estetyki obiektu, ciągle modyfikowane SA istniejące produkty i usługi. 

Przykładem może być tu utworzony wodny tor przeszkód. Wszystko po to aby zachęcać stałych 

klientów i pozyskać nowych. 

 

Zdrowie mieszkańców 

W omawianym okresie na terenie Rawy Mazowieckiej funkcjonowało 7 podmiotów 

leczniczych realizujących świadczenia ze środków publicznych w ramach umów zawartych z NFZ 

w tym: 
1) 5 Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie 

podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

2) oraz jeden Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej 

w skład którego  wchodzą: 

a) Szpital Św. Ducha realizujący świadczenia szpitalne w zakresie: chirurgii ogólnej, 

chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii, położnictwa i noworodków oraz gruźlicy 

i chorób płuc; 

b) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna realizująca świadczenia w zakresie podstawowej 

opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, medycyny pracy. 

SPZOZ świadczy również usługi w zakresie nocnej  i świątecznej opieki zdrowotnej. 

W 2019 r.  Miasto przekazało szpitalowi sprzęt do pracowni endoskopii: videogastroskop HD, 

videogastroskop nosowy, videokolonoskop HD, automatyczną myjnię endoskopową, ssak 

endoskopowy, monitor medyczny, o wartości 199854 zł. oraz zestaw do laparoskopii: kamerę 

medyczną Full HD, monitor medyczny, źródło światła, insuflator, pompę laparoskopową, wózek 
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aparaturowy, optyki laparoskopowe, narzędzia laparoskopowe zestaw. Wartość zakupionego sprzętu 

wyniosła 192240 zł. Właścicielem sprzętu jest Miasto Rawa Mazowiecka, został on użyczony 

nieodpłatnie szpitalowi.  

 

 Świadczenia z zakresu stomatologii w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla mieszkańców 

realizowane były przez 5 podmiotów.  
12 kwietnia 2019 r. została uchwalona ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, w myśl której 

opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę 

zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną zaś podmiotami zapewniającymi 

warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami są dyrektor szkoły i organ prowadzący 

szkołę. Na podstawie przepisów cytowanej ustawy miasto udostępniło nieodpłatnie NZOZ Raw 

Medica gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych. Pełniony był stały dyżur 

pielęgniarki szkolnej w  dniach nauki szkolnej lub zajęć opiekuńczo-wychowawczych.   

Miasto zawarło umowę (podobnie jak w latach poprzednich) z NZOZ Raw Medica. Z tytułu 

wykonania przedmiotu umowy NZOZ Raw-Medica otrzymywało miesięczne ryczałtowe 

wynagrodzenie w wysokości 3000 zł. brutto. Miasto zawarło porozumienia, których celem jest 

określenie sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia 

stomatologicznego dla uczniów: 

1) Szkoły Podstawowej Nr 1 z NZOZ MED-DENT ul. Jeżowska 64, 

2) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnia 

Lekarska REMEDIUM ul.Polna 2 B, 

3) Szkoły Podstawowej Nr 4 z Centrum Stomatologii Matysiak al. Konstytucji 3-go Maja 13. 

W mieście funkcjonowało 7 aptek, które gwarantowały dostępność do usług w zakresie 

zaopatrzenia w leki i inne środki farmaceutyczne. 

Zrealizowano program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień 

przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2019”. Z programu skorzystali 

mieszkańcy miasta powyżej 60 roku życia. Wykonano 720 szczepień, przeznaczając na ten cel 

kwotę 28080 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. 71 podmiotów posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, w 2019 r. sfinansowano: 

- dotacje celowe w ramach konkursów ofert 178200 zł, 

- wykonanie ekspertyz i analiz (kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) 

8050,30 zł, 

- działania profilaktyczne (w tym dyżury psychologów) 159 958,20 zł, 

- przeprowadzenie Diagnozy lokalnych problemów społecznych 7990 zł, 

- sfinansowano obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z Rawy Mazowieckiej 41 220 zł, 

- wynagrodzenia bezosobowe 80748 zł, 

- wynagrodzenia osobowe 3600 zł, 

- opłaty, zakupy rzeczowe, szkolenia 15617,55 zł. 

W 2019 roku prowadzona była również edukacja prozdrowotna. W dniu 24 października 

2019 r. w Centrum Spotkań i Dialogu przy kościele NPNMP  odbyły się bezpłatne warsztaty 

szkoleniowe zorganizowane w ramach projektu „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów 

i w promocji bezpieczeństwa”, finansowanych ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 

2016 – 2020. Uczestnikami byli w przeważającej części osoby opiekujące się seniorami bądź 

zainteresowane tym tematem. Tego rodzaju zajęcia zostały po raz pierwszy zorganizowane we 

współpracy z KDK Events. Prelegentem była Pani dr geriatra Małgorzata Kupisz - Urbańska, która 

profesjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem omówiła problematykę zagadnienia. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne, a na zakończenie certyfikaty. (uczestnicy ok. 60 osób). 

W dniu 19 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbyły się 

bezpłatne, aktywne warsztaty dla seniorów (w dwóch grupach). Tematyką warsztatów była 
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aktywność fizyczna, poprawa sprawności i profilaktyka upadków. Prowadzący dr Piotr Czyżewski 

specjalista z fizjoterapii profesjonalnie przekazywał wiedzę i umiejętności  w zakresie profilaktyki 

urazów i podejmowania wysiłku fizycznego. Część teoretyczna miała charakter seminaryjny 

z możliwością zadawania pytań.  Uczestnicy poznali bądź przypomnieli sobie takie pojęcia jak 

osteoporoza, sarkopenia jak również inne objawy okresu starzenia się organizmu. Uczestnicy 

aktywnie uczestniczyli w warsztatach. Na koniec otrzymali zestawy upominków: płyta 

z ćwiczeniami, butelka filtrująca, taśma do ćwiczeń, podręczniki Cechy bezpiecznego mieszkania 

seniora  i Profilaktyka urazów wśród osób powyżej 60-go roku życia. Organizacja warsztatów 

i upominków została sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 

2020. Uczestnicy ok. 70 osób. 

W dniu 21 listopada 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej 

odbyły się bezpłatne warsztaty dla Pań  pt. „ Moda na zdrowie nigdy nie przemija”. W spotkaniu 

uczestniczyły przedstawicielki firmy Medica z Łodzi. Panie, które przybyły na spotkanie miały 

okazję rozwiać swoje wątpliwości odnośnie badań mammograficznych. Odpowiedziała na nie 

specjalista onkolog – program skryningowy jest skierowany do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, 

gdyż (ze względu na strukturę piersi) w tym przedziale wiekowym mammografia pozwala wykryć 

najwcześniejsze zmiany.  Gospodarzami wydarzenia były również Rawskie Amazonki, które swoim 

przykładem zachęcały kobiety do badania. Pani Iwona Kukla (przedsiębiorca w obszarze 

rewitalizacji) prezentowała w jaki sposób Panie powinny dobrać właściwy rozmiar bielizny. 

Spotkanie cieszyło się dużą frekwencją, przebiegało w miłej atmosferze i Panie aktywnie w nim 

uczestniczyły. (Uczestniczki 35 kobiet). 

  W dniu 11 stycznia 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Rawskiego  Centrum Organizacji 

Pozarządowych, jednego z kluczowych projektów rewitalizacyjnych. W ten sposób rawskie 

organizacje pozarządowe otrzymały narzędzie wsparcia swojej działalności. Na potrzeby centrum 

wynajęto lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Armii Krajowej 2. 

Udostępniany był bezpłatnie organizacjom pozarządowym, które miały do swojej dyspozycji sprzęt 

podstawowej obsługi biurowej, w tym dostęp do kserokopiarki, komputera i internetu. W 2019 roku 

w ramach działalności centrum została podpisana deklaracja współpracy pomiędzy Miastem Rawa 

Mazowiecka a Instytutem Spraw Obywatelskich (INSPRO) prowadzącym Ośrodek Wsparcia 

Ekonomii Społecznej centrum KLUCZ w zakresie m.in. tworzenia środowiska przyjaznego 

rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania edukacyjne, nawiązywanie partnerstw 

lokalnych, konsultacje społeczne, wspieranie podmiotów ekonomii społecznej. Centrum prowadziło 

działalność informacyjno-szkoleniową na potrzeby sektora pozarządowego jak również 

zaangażowało organizacje pozarządowe do współorganizacji Festynu Organizacji Pozarządowych 

Radosne Święto w dniu 3 maja 2019 r.  z okazji 227 rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go maja, 

który odbył się na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:  

1) z zakresu pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 

zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka) polegające na prowadzeniu świetlicy 

środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej (na realizację tego zadania 

wydatkowano środki publiczne w kwocie 117.000 zł); 

2) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu poprawę zdrowia tych 

osób (na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 65.000 zł);  

3) z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, polegające na wspieraniu działalności służącej 

upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa  w zakresie zachowania 

dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej (na realizację tego zadania wydatkowano środki 

publiczne w kwocie 22 980 zł); 

4) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (ze szczególnym uwzględnieniem 

osób w wieku emerytalnym zamieszkałym na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem 
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Rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku 

emerytalnym (na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 13 000 zł); 

5) z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju dzieci 

i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze 

miasta objętym Lokalnym, Programem Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, 

opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną (na realizację tego zadania wydatkowano środki 

publiczne w kwocie 33 000 zł); 

6) z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei wolontariatu, 

zachęcaniu mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałym na obszarze 

miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji, a zwłaszcza młodzieży do podejmowania 

działań na rzecz innych (na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 13 

000 zł); 

7) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka, polegające na wspieraniu działań służących integracji i aktywizacji  w środowisku 

osób chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory (na realizację tego zadania wydatkowano 

środki publiczne w kwocie 10 000 zł); 

8) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na 

kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami Rawy Mazowieckiej 

w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami (na realizację tego zadania 

wydatkowano środki publiczne w kwocie 10 000 zł); 

9) zadanie publiczne polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w zakresie 

przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę środowiskową w 

formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie 

czasu wolnego, prowadzenia zajęć tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do 

świetlicy środowiskowej (na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 

100 000 zł); 

10) zadanie polegające na wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń  osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych pt. Pomoc osobom 

i członkom rodzin,  w których występuje problem alkoholowy z terenu miasta Rawa 

Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego (na realizację tego 

zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 59.000 zł); 

11) zadanie polegające na wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych pt: Pomoc osobom 

dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa Mazowiecka oraz prowadzenie punktu 

informacyjno-konsultacyjnego (na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne 

w kwocie 19 200 zł); 

12)  zadanie polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie udzielenia schronienia, pomocy 

terapeutycznej i psychologicznej (na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne 

w kwocie 20 000 zł); 

W 2019 r. w mieście funkcjonowała 1 placówka wsparcia dziennego – Świetlica Środowiskowa 

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Miłej 2, prowadzona przez Stowarzyszenie Przymierze 

Rodzin z Warszawy. Z oferty placówki korzystało 60 wychowanków, skupionych w dwóch 

organizacyjnych świetlicach pierwsza dla dzieci młodszych oraz druga dla dzieci starszych 

i młodzieży.  

 

Miejski Program Rozwiązywania Programów Alkoholowych 

Koordynację realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

prowadzi pełnomocnik ds. uzależnień, którego zadania wynikają z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pełnomocnik prowadzi bieżącą dokumentację 



47 

 

zgłoszonych wniosków i przygotowuje procedurę wszczęcia postępowania o leczenie odwykowe 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Ściśle współpracuje z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i bierze czynny udział w jej posiedzeniach. Prowadzi merytoryczną 

kontrolę bieżących wydatków. Współpracuje z jednostkami i instytucjami publicznymi: Straż 

Miejska, Policja, Sąd, Prokuratura, Poradnia Uzależnień. PARPA Warszawa, Centrum Regionalne 

Polityki Społecznej Łódź, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Urząd 

Gminy Rawa Mazowiecka, PCPR, Szkoły Podstawowe. Współpraca  i współdziałania w zakresie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych znalazła odzwierciedlenie 

w przygotowanym i uchwalonym Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w naszym Mieście. 

  

Realizacja Programu wymaga nieustannej kontroli dokonywanych wydatków budżetowych, 

które są wykazane w niżej podanej tabeli. Tabela dotyczy 2019 roku. 
Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie  

1 § 2360  

Dotacje celowe – wsparcie finansowe w tym: 

* Świetlica Przymierza Rodzin 

* Pogotowie Rodzinne im. Fadeckiej 

* Nowe Życie w Rawie 

* Klub Abstynencki Szansa 

179 000 zł 

 

100.000 zł 

16.000 zł 

4.000 zł 

59.000 zł 

178 200 zł 

 

100.000 zł 

15.200 zł 

4.000 zł 

59.000 zł 

2 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82.400 zł 80.748 zł 

3 § 4210 Zakup materiałów w tym:  

zakupy rzeczowe  

 

26.713,30 zł  

 

26.713,30 zł 

4 § 4300 Zakup usług pozostałych 196.645 zł 196.645 zł 

5 § 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz 8.050,30 zł 8.050,30 zł 

6 § 4430 Różne opłaty i składki 512,40 zł 512,40 zł 

7 § 4700 Szkolenia 915,00 zł 915,00 zł 

8 § 4010 Wynagrodzenia osobowe 3.600,00 zł 3.600,00 zł 

  497.836,00 zł 495.384,00 zł 

 

W ramach realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

dofinansowano w oparciu o konkursy ofert m.in. działalność: 

• Świetlicy Środowiskowej – 100.000 zł, 

• Stowarzyszenia Abstynenckiego “Szansa” – 59.000 zł, 

• Pogotowie Rodzinne im. Fadeckiej 15 200 zł, 

• Stowarzyszenie “Nowe Życie w Rawie”. 

Ponadto: 

• Sfinansowano obóz socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z miasta Rawa Mazowiecka 

(41 220 zł), 

• Sfinansowano dyżury psychologa w Urzędzie Miasta dla mieszkańców miasta dotkniętych 

problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz przemocą domową (4182 zł), 

• Dofinansowano organizację ferii zimowych 2019 dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. 

Organizatorami  byli: Urząd Miasta, Biblioteka Publiczna, OSiR, ZGO Aquarium, Muzeum 

Ziemi Rawskiej, Miejski Dom Kultury (23.284,6 zł), 

• Sfinansowano Diagnozę lokalnych problemów społecznych (7990 zł), 

• Sfinansowano dyżury psychologów w Przedszkolu nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 2 

(66.410 zł). 

 

W 2019 r.  Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych: 

• odbyła ogółem 32 posiedzenia komisji, 
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• akceptowała, sprawdzała i wydała 86 postanowień dla przedsiębiorców ubiegających się 

o wydanie  zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz piwa, 

• opiniowała wnioski ze Szkół Podstawowych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka 

o dofinansowanie działań profilaktycznych, 

• motywowała do leczenia osoby uzależnione według złożonych wniosków, wszczęto 

procedurę po raz  pierwszy o leczenie odwykowe wobec 42 osób,  

• kierowano wnioski na leczenie odwykowe w poradni uzależnień oraz do sądu, 

• brała udział w szkoleniu „Procedury kontrolne i interwencyjne wobec właścicieli zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych” oraz „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych na terenie gminy”, 

• współpraca z organami prawa i porządku publicznego. 

 

 

 

Realizacja uchwał 
 

Uchwały podjęte : 

 

1. Uchwała nr IV/15/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. 

2. Uchwała nr IV/16/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022 i prognozy długu. 

3. Uchwała nr IV/17/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 

4. Uchwała nr IV/18/19  z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny 

lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej. 

5. Uchwała nr IV/19/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej. 

6. Uchwała nr IV/20/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 

7. Uchwała nr IV/21/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/18 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego 

Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019-

2023. 

8. Uchwała nr IV/22/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z gminnych słupów 

ogłoszeniowych. 

9. Uchwała nr IV/23/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji 

Programu ochrony Środowiska na lata 2016 i 2017”. 

10. Uchwała nr IV/24/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

11. Uchwała nr IV/25/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli 

Miasta Rawa Mazowiecka w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

12. Uchwała nr IV/26/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyposażenia w majątek 

samorządowego zakładu budżetowego.  

13. Uchwała nr IV/27/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Rady 

Seniorów w Rawie Mazowieckiej.  

14. Uchwała nr IV/28/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  

15. Uchwała nr V/29/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

składów osobowych komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
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16. Uchwała nr V/30/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego 

Miejskiej Rady Seniorów w Rawie Mazowieckiej. 

17. Uchwała nr V/31/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 r. 

18. Uchwała nr V/32/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

19. Uchwała nr V/33/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022. 

20. Uchwała nr V/34/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego. 

21. Uchwala nr V/35/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego. 

22. Uchwała nr V/36/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2023. 

23. Uchwała nr V/37/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku. 

24. Uchwała nr V/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

25. Uchwała nr VI/39/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka 

26. Uchwała nr VI/40/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

27. Uchwała nr VI/41/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018- 2021 z perspektywą na lata 2022-2025” 

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla „Programu ochrony Środowiska dla Miasta 

Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. 

28. Uchwała nr VI/42/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2019 r.  

29. Uchwała nr VI/43/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie miasta Rawa Mazowiecka. 

30. Uchwała nr VI/44/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze 

darowizny. 

31. Uchwała nr VI/45/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

do spółdzielni socjalnej „Rawsko- Bialskiej Spółdzielni Socjalnej – Nadzieja i Praca”. 

32. Uchwała nr VI/46/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

33. Uchwała nr VI/47/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022. 

34. Uchwała nr VI/48/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac 

wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody pomników przyrody. 

35. Uchwała nr VI/49/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie przyjęcia Programu Wspierania 

Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2021. 

36. Uchwała nr VII/50/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Rawa Mazowiecka. 

37. Uchwała nr VII/51/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka. 

38. Uchwała nr VII/52/19z  dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXVII/262/17 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 



50 

 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej , obszar 

położony przy ul. Słowackiego. 

39. Uchwała nr VII/53/19 z dnia 16 maja 2019 r. 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. 

40. Uchwała nr VII/54/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego. 

41. Uchwała nr VII/55/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych 

Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

42. Uchwała nr VII/56/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych 

Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.  

43. Uchwała nr VII/57/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

44. Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

Rawa Mazowiecka wotum zaufania. 

45. Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka za 2018 rok.  

46. Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

47. Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

48. Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 

49. Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

50. Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół 

podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. 

51. Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/18 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa 

Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty. 

52. Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. 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. 

53. Uchwała nr VIII/67/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/15 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na 

terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

54. Uchwała nr VIII/68/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku.  

55. Uchwała nr IX/69/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie 

finansowania zadań oświatowych przez samorząd.  
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56. Uchwała nr IX/70/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia informacji 

o kandydatach na ławników. 

57. Uchwała nr IX/71/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci 

młodsze. 

58. Uchwała nr IX/72/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

59. Uchwała nr IX/73/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019- 2022. 

60. Uchwała nr IX/74/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

61. Uchwała nr IX/75/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 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. 

62. Uchwała nr IX/76/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka. 

63. Uchwała nr X/77/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 7. 

64. Uchwała nr X/78/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment 

położony w rejonie ul. Księże Domki. 

65. Uchwała nr X/79/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 

66. Uchwała nr X/80/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022. 

67. Uchwała nr X/81/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

68. Uchwała nr X/82/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości. 

69. Uchwała nr X/83/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Rawa 

Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z 

tych przystanków. 

70. Uchwała nr X/84/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia 

kandydata na ławnika bez dalszego biegu.  

71. Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników. 

72. Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR IX/76/19 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien 

spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka.  

73. Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

74. Uchwała nr XI/88/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa 

Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców usług określonych w taryfie dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka. 

75. Uchwała Nr XI/89/19 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022. 

76. Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 
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77. Uchwała nr XI/91/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych 

dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do 

kategorii dróg gminnych.  

78. Uchwała nr XI/92/19 z dnia 26 września 2019 r. 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. 

79. Uchwała nr XI/93/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku.  

80. Uchwała nr XII/94/19 z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwała w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022.  

81. Uchwał nr XII/95/19 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok.  

82. Uchwała nr XII/96/19 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego na czas nieoznaczony. 

83. Uchwała nr XIII/97/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nabycia w drodze 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości w związku ze zmianą granic. 

84. Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2026. 

85. Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

86. Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek  podatku od 

środków transportowych. 

87. Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia i określenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  

88. Uchwała nr XIII/102/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020. 

89. Uchwała nr XIII/103/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2020 r. 

90. Uchwała nr XIII/104/19 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022.  

91. Uchwała nr XIII/105/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

92. Uchwała nr XIII/106/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 

do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika. 

93. Uchwała nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

94. Uchwała nr XIV/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 

Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego ( za kolejką wąskotorową).  

95. Uchwała nr XIV/109/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.  

96. Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2019/2020.  
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97. Uchwała nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022. 

98. Uchwała nr XIV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

99. Uchwała nr XIV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

100. Uchwała nr XIV/114/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII/327/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu 

Miasta Rawa Mazowiecka.  

101. Uchwała nr XIV/115/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  

 

Uchwały zrealizowane  

1. Uchwała nr IV/18/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia w drodze darowizny 

lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Reymonta 11 w Rawie Mazowieckiej.  

Uchwała została zrealizowana aktem notarialnym Rep. A Nr 833/2019 z dnia 21 marca  2019 r. 

2. Uchwała nr IV/25/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia przedstawicieli 

Miasta Rawa Mazowiecka w Samorządowym Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. 

3. Uchwała nr IV/27/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Rady 

Seniorów w Rawie Mazowieckiej. 

4. Uchwała nr IV/28/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

5. Uchwała nr V/29/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

składów osobowych komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

6. Uchwała nr V/30/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego 

Miejskiej Rady Seniorów w Rawie Mazowieckiej. 

7. Uchwała nr V/37/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku. 

8. Uchwała nr V/38/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady 

Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

9. Uchwała nr XLII/301/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018-2021. 

Uchwała już nie obowiązuje, została zmieniona uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 

lutego 2019 r. Nr V/36/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2023. 

10. Uchwała nr IV/26/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyposażenia w majątek 

samorządowego zakładu budżetowego. 

Uchwała została zrealizowana. Zgodnie z uchwałą przekazano do Ośrodka Sportu i Rekreacji 

wyposażenie (środki trwałe) określone w załączniku do uchwały. 

11. Uchwała nr XLIV/315/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

Projekt regulaminu został wysłany do Wód Polskich i zaakceptowany przez tą instytucję. 

12. Uchwała nr VII/50/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Rawa Mazowiecka. 

13. Uchwała nr XV/107/16 z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka do akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięcia PN. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” 

planów taryfowych, wraz z ewentualną prognozą dopłat do taryf. 

14. Uchwała nr XL/289/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na  

terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego 2018 r. 
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15. Uchwała nr IV/15/15 z dnia 27 stycznia 2015r w sprawie aktualizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014- 2017 z perspektywą na lata 2018-

2021” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

16. Uchwała nr IV/23/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji 

Programu ochrony Środowiska na lata 2016 i 2017”. 

17. Uchwała nr XL/288/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka w 2018 r. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 

12.04.2018 r. pod numerem 1873. Uchwała obowiązywała do 31.03.2019 r. 

18. Uchwała nr VI/45/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego 

do spółdzielni socjalnej „Rawsko- Bialskiej Spółdzielni Socjalnej –  Nadzieja i Praca”. 

19. Uchwała nr VI/39/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka 

20. Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 

Rawa Mazowiecka wotum zaufania. 

21. Uchwała nr VIII/62/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych. 

22. Uchwała nr VIII/68/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku.  

23. Uchwała nr XLII/300/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat z budżetu Miasta  

Rawa Mazowiecka do cen wody, ścieków, wód opadowych i roztopowych. 

24. Uchwała nr IV/24/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

25. Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała jest w trakcie realizacji, projekt regulaminu został wysłany do Wód Polskich w celu 

zaopiniowania. 

Uchwalono projekt regulaminu, który został zaopiniowany przez Wody Polskie, po uwzględnieniu 

uwag wniesionych przez ww. instytucję.  

26. Uchwała nr XV/107/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka do akceptacji założonych w Studium Wykonalności przedsięwzięć pn. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” 

planów taryfowych, wraz z ewentualną prognozą dopłat – uchowała została zrealizowana; 

wykorzystano ją w zakończonej uzyskanie dofinansowania procedurze konkursowej w ramach 

POIS dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa 

Mazowiecka – Faza II.  

27. Uchwała nr VI/43/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie miasta Rawa Mazowiecka. 

28. Uchwała nr X/79/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 

29. Uchwała nr IX/70/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia informacji 

o kandydatach na ławników. 

30. Uchwała nr X/84/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia 

kandydata na ławnika bez dalszego biegu.  

31. Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników. 

32. Uchwała nr XI/93/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku.  

33. Uchwała nr XXXVII/264/17 z dnia 15 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 

5.01.2018 r. pod numerem  43. 
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34. Uchwała nr XII/88/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 

14.01.2016 r. pod numerem 187. Uchwała obowiązywała do 31.07.2019 r.  

35. Uchwała nr X/77/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 7. 

Stwierdzono nieważność uchwały w całości rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 października 

2019 r.  

36. Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/18 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych 

i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa 

Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.  

Uchwała jednorazowa (zmienia pierwotną uchwałę wymienioną w tytule), uchwała została 

ogłoszona w dniu 11.07.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 3957, 

obowiązuje od 26 lipca 2019 r. 

37. Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. 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. 

Uchwała jednorazowa (zmienia pierwotną uchwałę wymienioną w tytule). Uchwała została 

ogłoszona w dniu 11.07.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 3958, 

obowiązuje od 26 lipca 2019 r. 

38. Uchwała nr IX/69/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie  

finansowania zadań oświatowych przez samorząd. 

Uchwała zrealizowana. Stanowisko zostało wysłane do Premiera, Ministra Finansów, Ministra 

Edukacji Narodowej. 

39. Uchwała nr IX/75/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 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. Uchwała jednorazowa (zmienia pierwotną uchwałę wymienioną 

w tytule). Uchwała  została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 

dnia 22.08.2019. pod numerem 4631. 

40. Uchwała nr XI/92/19 z dnia 26 września 2019 r. 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. 

Uchwała jednorazowa (zmienia pierwotną uchwałę wymienioną w tytule). Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 10.10.2019. pod numerem 

5420. 
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41. Uchwała nr VII/55/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych 

Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

Uchwała zrealizowana. Przekazano z budżetu Miasta kwotę 20 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie 

Mazowieckiej. 

42. Uchwała nr VII/56/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych 

Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.  

Uchwała zrealizowana. Przekazano z budżetu Miasta kwotę 30 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy 

Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej. 

43. Uchwała nr V/34/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  

Powiatu Rawskiego. 

Uchwała zrealizowana. Z budżetu Miasta przekazano dotację dla Powiatu Rawskiego w kwocie 

70 000 zł, z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie kosztów budowy oświetlenia ul. 

Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

44. Uchwala nr V/35/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego. 

Uchwała zrealizowana. Z budżetu Miasta przekazano dotację dla Powiatu Rawskiego w kwocie 

14 000 zł, z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie kosztów działalności Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.  

45. Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka za 2018 rok.  

46. Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium  

Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

47. Uchwała nr X/82/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości. 

Uchwała zrealizowana aktem notarialnym Rep. A nr 2934/2019 z dnia 15.10.2019 r. 

48. Uchwała nr VI/42/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na  

terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2019 r. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 10 maja 2019 r. 

pod nr 2770. Została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.  

49. Uchwała nr VI/40/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała została zrealizowana, dotyczy dz. nr 781 obręb 7 przedłużenie ul. Tomaszowskiej do 

granic administracyjnych Miasta, publ.  Dz. Urz. woj łódzkiego z dnia 13 maja 2019 r. poz. 2863. 

W ślad za podjęciem uchwały skierowany został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o 

nadanie numeru drogi publicznej gminnej. 

50. Uchwała nr XI/91/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowych 

dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do 

kategorii dróg gminnych.  

Uchwała została zrealizowana. Odcinki dróg wojewódzkich Nr 707 - ul. Skierniewicka odcinek o dł 

0,212 i Nr 726 odcinek o długości 1,38 zaliczone do kategorii dróg gminnych zgodnie z uchwałą z 

dniem 1 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka jest zarządcą w/w ulic. W związku z 

Uchwalą Nr XI/91/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

zaliczenia dotychczasowych dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych Miasta 

Rawa Mazowiecka do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 21 października 

2019 r. poz.5620) skierowano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego prośbę 

o nadanie numeru drogi publicznej gminnej, odcinka drogi ul. Skierniewickiej w przebiegu od 

skrzyżowania DK 72 do skrzyżowania z ul Łowicką, Kolejową ,Jeżowską, która stanowi 

przedłożenie drogi gminnej nr 113378E ul. Kolejowej. 
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51. Uchwała nr III/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa 

Mazowiecka na rok 2019. 

52. Uchwała nr III/12/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy 

Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2019 r. Uchwała została zrealizowana. Sprawozdanie z realizacji programu zostanie przekazane 

Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do 31 maja 2020 r. zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 

z późn. zm.)  

53. Uchwała nr VI/46/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

54. Uchwała nr VII/57/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

55. Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

56. Uchwała nr XI/70/15 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy  

informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości. 

57. Uchwała nr XI/73/15 z dnia 26 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów informacji 

i deklaracji w podatku rolnym. 

58. Uchwała nr XII/81/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od  nieruchomości. 

59. Uchwała nr XXXVI/259/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

60. Uchwała nr XXXVI/260/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek  

podatku od środków transportowych. 

61. Uchwała nr XXXVI/261/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

62. Uchwała nr XXXVII/265/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

63. Uchwała nr IV/15/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok. 

64. Uchwała nr IV/17/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

65. Uchwała nr V/32/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

66. Uchwała nr IX/72/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

67. Uchwała nr IX/74/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

68. Uchwała nr X/81/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

69. Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 
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70. Uchwała nr XII/95/19 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

71. Uchwała nr XIII/105/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

72. Uchwała nr XIV/112/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała zrealizowana, obowiązywała do 31.12.2019 r. 

73. Uchwała Nr VII/51/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka. 

Zrealizowana uchwałą Nr XIV/107/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

74. Uchwała Nr XXXVII/262/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 

Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego. 

Zmieniona uchwałą Nr VII/52/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r. 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. 

75. Uchwała Nr VI/44/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze 

darowizny. 

Uchylona uchwałą Nr XIII/97/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nabycia w drodze 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości w związku ze zmianą granic. 

76. Uchwała Nr XII/96/19 z dnia 18 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego na czas nieoznaczony. 

Zrealizowana aneksem z dnia 22 października 2019 r. do umowy dzierżawy z dnia 2 

listopada 2017 r.  

77. Uchwała Nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

78. Uchwała nr V/36/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenie wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2023. 

Uchwała nie obowiązuje – została zmieniona Uchwałą nr XIII/98/19 z dnia 21 listopada w sprawie 

uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 

2019-2026. 

79. Uchwała nr XIII/106/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji doraźnej 

do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata na ławnika. 

80. Uchwała nr XIV/114/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XLVII/327/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu 

Miasta Rawa Mazowiecka.  

81. Uchwała nr XIV/115/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka.  

82. Uchwała nr IX/76/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka. 

83. Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR IX/76/19 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 2019 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien 

spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa Mazowiecka. 
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Zakończenie 
 Tak jak wspomniałem na wstępie, jestem zadowolony z zakresu zadań, które udało się 

zrealizować. Podzielę się z Państwem tymi, które uważam za najbardziej istotne, a mianowicie: 

• wiosną odbudowany został jaz piętrzący wodę na naszym rawskim zalewie i dobiega końca 

remont elektrowni wodnej, 

• zakończono prace przy przebudowie ulicy Lenartowicza, 

• ulica Wałowska uzyskała nową nawierzchnię asfaltową wraz z kanalizacją deszczową 

i oświetleniem ulicznym, 

• przebudowana została ulica Polna oraz ul. Przemysłowa, 

• na ulicy Targowej wspólnie z powiatem wybudowane zostało oświetlenie uliczne, 

• Szkoła Podstawowa nr 1 zyskała nowe szatnie, łazienki oraz nowoczesne boisko sportowe 

ze sztuczną nawierzchnią, 

• w Szkole Podstawowej nr 4 wyremontowano podjazd oraz schody na boisko, 

• skanalizowano ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej, Fredry i Staffa, 

• wybudowano wodociąg na ul. Willowej, 

• wybudowano nowe bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Jerozolimskiej, Warszawskiej 

oraz Słowackiego, 

• na składowisku odpadów w Pukininie na ukończeniu jest nowa kwatera, co gwarantuje 

miastu stabilną gospodarkę odpadami (ukończono w marcu 2020 r.), 

• trwa budowa drugiego budynku socjalnego – planowanego do oddania na koniec 2020 r., 

• do świetności przywracany jest tzw. stare targowisko przy ul. Mickiewicza – tempo robót 

jest zadowalające, 

• w ramach rewitalizacji trwa przebudowa z rozbudową jatek miejskich, 

• wyłoniono już wykonawcę przebudowy ulicy Sobieskiego – prace zaplanowane na 2020 r., 

• ogłoszony został przetarg na wykonawcę rewitalizacji przestrzeni publicznej centrum 

miasta, 

• jest już pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej łączącej Osiedle Zamkowa Wola 

z centrum miasta, w styczniu ogłaszam przetarg, 

• trwa projektowanie łączenia zbiorników oraz koncepcja budowy drogi łączącej strefę 

przemysłową przy ul. Mszczonowskiej z węzłem drogowym na S8. 

Wiele zmieniło się również w kwestii współpracy z innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego. Wspólnie z powiatem wybudowaliśmy oświetlenie ul. Targowej, zorganizowaliśmy 

uroczystości patriotyczne i kulturalne, np. obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja, 

dożynki.  

Podobna współpraca kulturalna została nawiązana z marszałkiem województwa, czego 

przykładem był „Rawski Euro Piknik” oraz „Mixer Regionalny Łódzkie 2019”. 

Owocem współpracy z urzędem marszałkowskim były także działania promocyjne naszego 

miasta: Press Tour – wizyta dziennikarzy regionu łódzkiego, czy film promocyjny z cyklu Łódzkie 

z lotu ptaka – Rawa Mazowiecka. 

Drodzy Państwo, przed nami jeszcze wiele do zrobienia, nowe wyzwania i nowe inwestycje. 

Mam wiele planów na najbliższą przyszłość. 

Priorytetami będą następujące zadania: 

• rozpoczęcie rewitalizacji przestrzeni centrum miasta, 

• wybudowanie ścieżki rowerowej łączącej „Sójcze” z parkiem miejskim, 

• przebudowanie ulicy Sobieskiego, 

• dokończenie remontu ulicy Polnej, 

• zakończenie budowy drugiego bloku socjalnego, 

• zmodernizowanie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4. 

Wiadomo, że potrzeb jest dużo więcej, ale ich realizacja uzależniona będzie od faktycznej 

wielkości budżetu, pozyskanych środków zewnętrznych i wartości rozstrzyganych przetargów. 

Niestety w ostatnich latach, w wyniku różnych decyzji centralnych znacznie wzrosło obciążenie 
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budżetów samorządowych nieprzewidzianymi wydatkami bieżącymi, co z kolei ogranicza 

możliwości inwestycyjne.  

Wielką niewiadomą jest również obecna sytuacja, nie wiemy jak długo może potrwać 

spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią, nie wiadomo jak potoczy się rozwój 

gospodarczy po ustaniu pandemii, a przede wszystkim nie wiemy na jaki stopień realizacji zadań 

inwestycyjnych pozwoli w związku z tym nasz budżet. 

Jednak pomimo piętrzących się trudności pełen jestem nadziei i optymizmu. Tą nadzieją 

i pozytywnym nastawieniem chciałbym się również podzielić z Państwem. W tych trudnych 

czasach oprócz wiary w lepsze jutro będzie nam jeszcze bardziej potrzebna wzajemna pomoc 

i współpraca. 

I na to liczę Drodzy Państwo, bo przecież cel mamy wspólny – dobro naszego kraju i naszej 

małej ojczyzny, którą jest Rawa Mazowiecka.  

 

 


