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Szanowni Państwo 

Rok 2021 naznaczony był wieloma trudnościami dla każdej dziedziny naszej gospodarki. 

Obostrzenia, nakazy i ograniczenia dotknęły nas wszystkich.  Z trudnościami przyszło 

zmierzyć się również samorządom. Był to czas, w którym cały świat nieprzerwanie zmagał się 

z pandemią koronawirusa. Pomimo ograniczeń i czasami nieprzewidzianych sytuacji 

robiliśmy wszystko, aby zrealizować zaplanowane zadania, podejmowaliśmy kluczowe 

decyzje, a także co bardzo istotne dużo inwestowaliśmy aby nasze miasto stawało się 

bardziej nowoczesne, dostępne i przyjazne dla wszystkich. Zależy nam bardzo na tym, aby 

dokonywane inwestycje jak najbardziej odpowiadały rosnącym potrzebom związanym z 

funkcjonowaniem miasta, aby nowe rozwiązania jak najlepiej służyły naszym mieszkańcom. 

Nie baliśmy się wyzwań i stawialiśmy na rozwój mimo niepewnych czasów. Poprzedni rok 

przyniósł nam wiele radości i satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności. Jestem 

zadowolony z tego co udało nam się zrealizować pomimo piętrzących się trudności, pomimo 

niepewności i nieprzewidywalności tego z czym musieliśmy się zmierzyć i tego co przyniesie 

nam najbliższy czas.  

Choć wydawać by się mogło, że zagrożenie wynikające z pandemii koronawirusa jest już 

zażegnane,  to na początku bieżącego roku pojawiło się kolejne i to bardziej 

nieprzewidywalne – rosyjska agresja na niepodległą Ukrainę. Sytuacja ta budzi niepokój w 

nas wszystkich. Nie wiemy jak to wszystko się potoczy, jakie przyniesie ze sobą skutki, czy 

tylko społeczno-gospodarcze, czy zdołamy wytrwać w pomocy milionom Ukraińców, którzy 

znaleźli schronienie na terytorium naszego kraju przed okrutną wojną. Jednak mam nadzieję, 

że z tym kryzysem również sobie poradzimy. W takich sytuacjach najważniejsza jest 

solidarność i wspólne działania. To one dadzą nam siłę i determinację, aby zmierzyć się z 

trudnościami dla dobra nas wszystkich, dla dobra przyszłych pokoleń naszych mieszkańców i 

naszej ojczyzny.  

Szanowni Państwo, za ten miniony 2021 rok dziękuję Wam wszystkim serdecznie. 

Dziękuję Radnym Rady Miasta oraz mieszkańcom Rawy Mazowieckiej. Dziękuję również 

wszystkim pracownikom Urzędu Miasta za pełne zaangażowanie w wypełnianie codziennych 

obowiązków. Raport, który dla Państwa przygotowałem pokazuje jak wiele udało nam się 

osiągnąć, jakie efekty potrafi przynieść nasza merytoryczna współpraca. Dzięki temu Rawa 
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Mazowiecka nadal się rozwija, staje się miejscem piękniejszym i przyjaznym dla wszystkich. 

Ufam, że obecny rok będzie równie owocny jak poprzedni.  

Na zakończenie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnej debaty nad raportem o 

stanie miasta.  

Począwszy od 1 czerwca 2022 r. mieszkańcy Rawy Mazowieckiej mogą zgłaszać swój udział w 

debacie. Zgłoszenia będą przyjmowane i rejestrowane w biurze Rady Miasta do dnia 

poprzedzającego termin sesji Rady Miasta, na której odbędzie się debata. Szczegółowe 

informacje umieszczone zostaną na początku czerwca na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Rawa Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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Demografia 

 

Rawa Mazowiecka zamknęła 2021 rok liczbą mieszkańców wynoszącą 16 535 (dane z 

zasobów ewidencji ludności miasta Rawa Mazowiecka), z czego 52,6% stanowią kobiety, a 

47,4% mężczyźni. W odniesieniu do roku 2020 liczba mieszkańców zmalała o 259 osób. Trend 

taki daje się zauważyć od początku obecnego stulecia - w latach 2002-2020 liczba 

mieszkańców zmalała o 3,07 %. Średni wiek mieszkańców wynosi 41,9 lat i jest nieznacznie 

niższy od średniego wieku mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej zawarli w 2021 

roku 141 małżeństw (w roku poprzednim 128), co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 

mieszkańców. Jest to nieco mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie 

mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów 

przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa 

łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju. 27,3% mieszkańców Rawy Mazowieckiej 

jest stanu wolnego, 58,3% żyje w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 

10,9% to wdowy/wdowcy. W Urzędzie Stanu Cywilnego w naszym mieście w roku 

poprzednim sporządzono 294 urodzenia i 391 zgonów. W odniesieniu do roku poprzedniego 

2020 można powiedzieć, że znacznie wzrosła liczba zgonów, a zmalała liczba urodzeń. Dla 

porównania w 2020 r.  sporządzonych zostało 311 aktów urodzenia i 351 aktów zgonu. W 

skali województwa i kraju sytuacja wygląda podobnie. Wpływ na ilość zgonów i urodzeń 

miała przede wszystkim pandemia koronawirusa. Przy czym pojawiło się tutaj bardzo 

niekorzystne zjawisko spowodowane brakiem dostępu bądź ograniczeniami w systemie 

służby zdrowia. Trudny dostęp spowodował wzrost liczby zgonów z powodu innych nie 

leczonych chorób. W 2021 roku w naszym USC zorganizowanych zostało 12 uroczystości 

związanych z jubileuszem 50 - lecia pożycia małżeńskiego, dla porównania – w roku 2020 

takie uroczystości odbyły się dla 5 par. 

Na terenie Rawy Mazowieckiej największa zachorowalność i chorobowość od wielu lat 

spowodowana jest chorobami układu krążenia. Głównie jest to choroba nadciśnieniowa, 

choroba niedokrwienna serca, choroby naczyń mózgowych. Na drugim miejscu jest cukrzyca 

i z każdym rokiem obserwuje się wzrost zachorowań na tę chorobę. Na trzecim miejscu są 

choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej. Tutaj również obserwuje się wzrost 

liczby osób chorych.  
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Ponadto duża liczba osób na terenie Rawy Mazowieckiej cierpi na choroby obwodowego 

układu nerwowego oraz choroby układu trawiennego. Obserwuje się również niekorzystną, 

utrzymującą się tendencję wzrostu zapadalności na nowotwory. Można więc stwierdzić, że 

mieszkańcy Rawy Mazowieckiej cierpią coraz bardziej na choroby cywilizacyjne, na które z 

roku na rok choruje w skali kraju coraz więcej osób.  

Poza tym, uchwalony Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 dla Miasta 

Rawa Mazowiecka wskazuje, że w Rawie Mazowieckiej dużym problem zdrowotnym stają się 

również problemy natury psychicznej. W programie tym zdefiniowano główne trzy grupy 

zagrożone problemami psychicznymi, tj. dzieci i młodzież, pracownicy oraz seniorzy.  

W programie dostrzeżono dużą potrzebę wprowadzenia m.in. działań z zakresu profilaktyki 

zaburzeń psychicznych, wczesnego wykrywania i leczenia tych zaburzeń oraz rozwijania i 

uczenia kompetencji psychologicznych i społecznych umożliwiających lepsze 

wykorzystywanie własnych możliwości, a także skuteczne radzenie sobie z wymaganiami 

życia, stresem, kryzysowymi wydarzeniami oraz zagrożeniami patologią  jak również 

przeciwdziałanie wykluczeniu osób, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne.  

Dużym problem z zakresu ochrony zdrowia jest również występowanie niekorzystnej sytuacji 

demograficznej w Rawie Mazowieckiej czyli tzw. starzenie się naszego społeczeństwa. 

Dlatego też istotne staje się zapewnienie opieki osobom starszym, przewlekle i nieuleczalnie 

chorym oraz niepełnosprawnym. Jest to niezbędne w sytuacji, kiedy statystyki pokazują 

również znaczny wzrost zachorowalności m.in. na nowotwory i choroby układu krążenia. W 

chwili obecnej brakuje w Rawie Mazowieckiej domu opieki medycznej dla osób starszych, 

schorowanych i niepełnosprawnych. Ponadto występowanie u mieszkańców chorób 

cywilizacyjnych, jak i niekorzystna sytuacja demograficzna w mieście wymusza potrzebę 

rozwoju usług związanych z łatwą dostępnością do usług rehabilitacyjnych, sprzętu 

rehabilitacyjnego lub medycznego. 

W 2021 roku zarejestrowano 80 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 207 wymeldowań, 

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Rawy Mazowieckiej -127. W tym 

samym roku 1 osoba zameldowała się z zagranicy oraz zarejestrowano 1 wymeldowanie za 

granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0. Struktura wiekowa mieszkańców 

miasta Rawa Mazowiecka na koniec poprzedniego roku przedstawia się następująco: 
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Wiek Liczba Mężczyzn Liczba Kobiet 

0-2 233 211 

3 96 75 

4-5 174 155 

6 90 80 

7 82 84 

8-12 450 459 

13-15 292 240 

16-17 156 127 

18 79 59 

19-20 136 141 

21-40 2142 2099 

41-60 2038 2238 

61-64 575 781 

65-70 569 727 

71-80 569 839 

>80 139 400 

SUMA(M) 7820 8715 

RAZEM (M+K) 16535 

 

Bezrobocie rejestrowane w Rawie Mazowieckiej wynosiło w 2021 roku 3,8%. Jest to znacznie 

mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej 

od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.  

W 2021 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rawie Mazowieckiej wynosiło 4 

650,10 PLN, co odpowiada 83% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rawy Mazowieckiej 965 osób wyjeżdża do pracy 

do innych miejscowości, a 1424 pracujących przyjeżdża do pracy spoza miasta. 50,0% 

aktywnych zawodowo mieszkańców Rawy Mazowieckiej pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 17,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,6% w 

sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i 
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ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). Tendencja ta raczej się nie zmienia od kilku 

poprzednich lat. 

 

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. 

 

Tabela 2. Liczba dzieci w poszczególnych grupach edukacyjnych 

 

Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej  

urodzeni w 

roku 

wiek w r. szk. 

2021/2022 
liczba osób wiek % 

2021 0 134 0,78% 

2020 1 176 1,03% 

2019 2 159 0,93% 

2018 3 174 1,02% 

2017 4 181 1,06% 

2016 5 183 1,07% 

2015 6 182 1,06% 

2014 7 172 1,01% 

2013 8 194 1,13% 

2012 9 215 1,26% 

2011 10 206 1,20% 

2010 11 209 1,22% 

2009 12 199 1,16% 

2008 13 193 1,13% 

2007 14 193 1,13% 
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2006 15 181 1,06% 

2005 16 158 0,92% 

2004 17 152 0,89% 

2003 18 158 0,92% 

Razem 3285 18% 

grupa 

wiekowa 
liczba osób 

rozkład grup 

wiekowych 
 

0 - 2 469 2,74%  

3 - 5 538 3,15%  

6 182 1,06%  

7 - 9 581 3,40%  

10-14 1000 5,85%  

15-18 649 3,79%  

 

Szkoły Podstawowe 

 

W mieście w 2021 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, do których uczęszczało 1937 

uczniów w 92 oddziałach (w tym oddziały przedszkolne: 193 os. / 9 oddziałów): 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (SP1) – 790 uczniów/38 oddziałów 

(w tym oddziały przedszkolne: 68 uczniów w 3 oddziałach, 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej (SP2) – 615 uczniów/28 oddziałów (w 

tym oddziały przedszkolne: 57 uczniów w 3 oddziałach), 

• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego (SP4) – 532 uczniów/26 

oddziałów (w tym oddziały przedszkolne: 68 uczniów w 3 oddziałach,), 

Oddziały integracyjne funkcjonowały przy następujących szkołach : 

• SP2: 6 oddziałów 

Średnia liczba uczniów w oddziale w 2021 r. wynosiła 21,05, a w poszczególnych szkołach 

kształtowała się następująco: 

• SP1: 20,79, 

• SP2: 21,96, 

• SP4: 20,46. 
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Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (zgodnie z danymi z systemu Vulcan) w szkołach 

podstawowych zatrudnionych było 223 nauczycieli na 245,90 etatu, w tym: 

 

 
brak stopnia stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Ogółem 

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

SP1 2 2,11 0 0 21 20,02 16 15,14 46 57,83 85 95,10 

SP2 0 0 1 1,25 17 17,01 19 23,65 35 40,78 72 82,69 

SP4 0 0 3 3,08 4 3,97 18 15,71 41 45,35 66 68,11 

Razem 2 2,11 4 4,33 42 41,00 53 54,50 122 143,96 223 245,90 

 

Wydatki gminy na działalność szkół podstawowych wyniosły w 2021 r.: 23 071 266,61 zł z 

czego 14 771 397,00 zł (64,03%) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z 

budżetu państwa. 

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł w 2021 r.: 11910,82 zł 

Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół miejskich w 2021 r. wyniosły łącznie 

23 071 266,61 zł1, w tym: 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

Lp. 
Dział Rozdział 

Paragraf 
Opis Wydatki wykonane 

801 80101  6 846 011,61 zł 

1 801 80101 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
7 547,42 zł 

2 801 80101 4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
4 780 403,47 zł 

3 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 360 269,01 zł 

4 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 833 513,70 zł 

5 801 80101 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
77 234,38 zł 

6 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 318,69 zł 

 
1 Wg sprawozdań Rb28s na dzień 31.12.2021 r. 
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7 801 80101 4240 
Zakup środków dydaktycznych i 

książek 
24 554,55 zł 

8 801 80101 4260 Zakup energii 235 914,83 zł 

9 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 34 082,99 zł 

10 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 630,00 zł 

11 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 173 481,69 zł 

12 801 80101 4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
10 610,20 zł 

13 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 2 065,17 zł 

14 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 zł 

15 801 80101 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
209 570,00 zł 

16 801 80101 4700 
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
2 080,00 zł 

17 801 80101 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
3 735,51 zł 

18 801 80101 6061 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
-  zł 

 801 80103 
Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 
739 513,01 zł 

19 801 80103 4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
557 169,98 zł 

20 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 889,66 zł 

21 801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 143,55 zł 

22 801 80103 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 10 882,82 zł 

23 801 80103 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
30 427,00 zł 

24 801 80103 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 898,00 zł 

25 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 zł 
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26 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe -  zł 

27 801 80146 4700 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
3 098,00 zł 

 801 80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 

54 823,52 zł 

28 801 80149 4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
42 891,23 zł 

29 801 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 372,78 zł 

30 801 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 331,76 zł 

31 801 80149 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
197,75 zł 

32 801 80149 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
3 030,00 zł 

33 801 80149 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

725 182,38 zł 

34 801 80150 4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
495 420,29 zł 

35 801 80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 315,14 zł 

36 801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 081,18 zł 

37 801 80150 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
12 333,77 zł 

38 801 80150 4240 
Zakup środków dydaktycznych i 

książek 
43 750,00 zł 

39 801 80150 4260 Zakup energii 7 000,00 zł 

40 801 80150 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 zł 
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41 801 80150 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
30 282,00 zł 

42 801 80150 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

93 524,27 zł 

43 801 80153 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 034,30 zł 

44 801 80153 4240 
Zakup środków dydaktycznych i 

książek 
67 489,97 zł 

 801 80195 Pozostała działalność 79 888,39 zł 

45 801 80195 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
11 610,00 zł 

46 801 80195 4017 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
12 665,75 zł 

47 801 80195 4019 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
2 362,45 zł 

48 801 80195 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 177,11 zł 

49 801 80195 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 406,08 zł 

50 801 80195 4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
-  zł 

51 801 80195 4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
-  zł 

52 801 80195 4417 Podróże służbowe krajowe -  zł 

53 801 80195 4419 Podróże służbowe krajowe -  zł 

54 801 80195 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
50 667,00 zł 

 854 85401 Świetlice szkolne 215 102,93 zł 

55 854 85401 4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
168 637,87 zł 

56 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 690,53 zł 
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57 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 258,64 zł 

58 854 85401 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
430,89 zł 

59 854 85401 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
9 085,00 zł 

60 854 85401 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 854 85416 
Pomoc materialna uczniom o charakterze 

motywacyjnym 
53 800,00 zł 

61 854 85416 3240 Stypendia dla uczniów (166 os.) 53 800,00 zł 

    RAZEM 8 811 744,11 zł 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 

Lp. 
Dział Rozdział 

Paragraf 
Opis 

Wydatki 

wykonane 

801 80101  5 162 790,67 zł 

1 801 80101 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
9 262,05 zł 

2 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 485 659,45 zł 

3 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 268 205,50 zł 

4 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 620 188,42 zł 

5 801 80101 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
62 994,33 zł 

6 801 80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -  zł 

7 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 330,17 zł 

8 801 80101 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 345,91 zł 

9 801 80101 4260 Zakup energii 193 287,64 zł 

10 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 89 416,72 zł 

11 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 030,00 zł 

12 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 109 175,71 zł 
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13 801 80101 4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
8 757,68 zł 

14 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 590,80 zł 

15 801 80101 4420 Podróże służbowe zagraniczne  

16 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 3 505,00 zł 

17 801 80101 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
168 174,00 zł 

18 801 80101 4700 
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
1 870,00 zł 

19 801 80101 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
1 957,29 zł 

20 801 80101 6061 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
22 040,00 zł 

 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 582 204,74 zł 

21 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 438 085,22 zł 

22 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 718,70 zł 

23 801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 041,72 zł 

24 801 80103 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 9 384,10 zł 

25 801 80103 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 125,00 zł 

26 801 80103 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
25 850,00 zł 

27 801 80103 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 532,00 zł 

28 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych -  zł 

29 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe 223,00 zł 

30 801 80146 4700 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 309,00 zł 

 801 80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach 

18 542,68 zł 
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przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 

31 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 673,93 zł 

32 801 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -  zł 

33 801 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 509,24 zł 

34 801 80149 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
359,51 zł 

35 801 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  

36 801 80149 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 zł 

37 801 80149 4260 Zakup energii -  zł 

38 801 80149 4300 Zakup usług pozostałych -  zł 

39 801 80149 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
-  zł 

 801 80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

871 602,70 zł 

40 801 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 658 035,85 zł 

41 801 80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 274,67 zł 

42 801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 117 955,71 zł 

43 801 80150 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
14 602,59 zł 

44 801 80150 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -  zł 

45 801 80150 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 233,38 zł 

46 801 80150 4300 Zakup usług pozostałych 9 246,50 zł 

47 801 80150 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
27 254,00 zł 

48 801 80150 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

72 244,26 zł 
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49 801 80153 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 208,99 zł 

50 801 80153 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 53 035,27 zł 

 801 80195 Pozostała działalność 217 995,65 zł 

51 801 80195 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
8 710,00 zł 

52 801 80195 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 965,79 zł 

53 801 80195 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 170,93 zł 

54 801 80195 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 853,70 zł 

55 801 80195 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 533,13 zł 

56 801 80195 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 670,58 zł 

57 801 80195 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 706,56 zł 

58 801 80195 4121 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
167,36 zł 

59 801 80195 4127 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
1 184,82 zł 

60 801 80195 4129 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
209,09 zł 

61 801 80195 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 6 815,00 zł 

62 801 80195 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 9 161,71 zł 

63 801 80195 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 616,77 zł 

64 801 80195 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 38,23 zł 

65 801 80195 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 965,25 zł 

66 801 80195 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 523,28 zł 

67 801 80195 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek -  zł 

68 801 80195 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek -  zł 

69 801 80195 4301 Zakup usług pozostałych 20 292,83 zł 

70 801 80195 4307 Zakup usług pozostałych 9 301,14 zł 

71 801 80195 4309 Zakup usług pozostałych 1 641,38 zł 

72 801 80195 4421 Podróże służbowe zagraniczne 38 873,20 zł 

73 801 80195 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
35 556,00 zł 
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74 801 80195 4717 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
33,06 zł 

75 801 80195 4719 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
5,84 zł 

 854 85401 Świetlice szkolne 244 628,29 zł 

76 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 180 911,47 zł 

77 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 900,12 zł 

78 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 144,33 zł 

79 854 85401 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
4 572,37 zł 

80 854 85401 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
9 100,00 zł 

 854 85416 
Pomoc materialna uczniom o charakterze 

motywacyjnym 
41 000,00 zł 

81 854 85416 3240 Stypendia dla uczniów (132 os.) 41 000,00 zł 

    RAZEM 7 222 540,99 zł 

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego 

Lp. 
Dział Rozdział 

Paragraf 
Opis 

Wydatki 

wykonane 

801 80101  5 596 798,63 zł 

1 801 80101 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
23 807,99 zł 

2 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 628 473,68 zł 

3 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 280 471,30 zł 

4 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 649 910,73 zł 

5 801 80101 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
61 362,30 zł 

6 801 80101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 633,00 zł 

7 801 80101 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 458,59 zł 

8 801 80101 4230 
Zakup leków, wyrobów medycznych 

i produktów biobójczych 
511,41 zł 
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9 801 80101 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 35 567,85 zł 

10 801 80101 4260 Zakup energii 290 981,62 zł 

11 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 86 517,22 zł 

12 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 990,00 zł 

13 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 193 525,66 zł 

14 801 80101 4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
11 759,04 zł 

15 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe 3 802,35 zł 

16 801 80101 4430 Różne opłaty i składki 6 863,00 zł 

17 801 80101 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
154 700,00 zł 

18 801 80101 4530 Podatek od towarów i usług -  zł 

19 801 80101 4700 
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
3 580,00 zł 

20 801 80101 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
6 587,54 zł 

21 801 80101 6061 
Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
84 295,35 zł 

 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 466 261,13 zł 

22 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 356 518,70 zł 

23 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 940,12 zł 

24 801 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 142,69 zł 

25 801 80103 4120 Zakup materiałów i wyposażenia 7 959,62 zł 

26 801 80103 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek -  zł 

27 801 80103 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
14 700,00 zł 

28 801 80103 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 699,00 zł 

29 801 80146 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 zł 

30 801 80146 4410 Podróże służbowe krajowe -  zł 
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31 801 80146 4700 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 999,00 zł 

 801 80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

97 646,95 zł 

32 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 295,34 zł 

33 801 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 214,07 zł 

34 801 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 445,42 zł 

35 801 80149 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
1 892,12 zł 

36 801 80149 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 800,00 zł 

37 801 80149 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
 

38 801 80149 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80150 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 

556 936,55 zł 

39 801 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 429 707,54 zł 

40 801 80150 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 383,69 zł 

41 801 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 528,75 zł 

42 801 80150 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
8 176,57 zł 

43 801 80150 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 zł 

44 801 80150 4300 Zakup usług pozostałych 2 040,00 zł 

45 801 80150 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
24 700,00 zł 

46 801 80150 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 
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 801 80153 

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

58 847,11 zł 

47 801 80153 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 447,39 zł 

48 801 80153 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 399,72 zł 

 801 80195 Pozostała działalność 21 491,00 zł 

49 801 80195 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
1 935,00 zł 

50 801 80195 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
19 556,00 zł 

 854 85401 Świetlice szkolne 184 101,14 zł 

51 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 822,83 zł 

52 854 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 597,26 zł 

53 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 280,43 zł 

54 854 85401 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
3 197,04 zł 

55 854 85401 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
7 780,00 zł 

56 854 85401 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
423,58 zł 

 854 85416 
Pomoc materialna uczniom o charakterze 

motywacyjnym 
42 200,00 zł 

57 854 85416 3240 Stypendia dla uczniów (127 os.) 42 200,00 zł 

    RAZEM 7 036 981,51 zł 

 

 

Poza tym Miasto Rawa Mazowiecka realizowało następujące zadania oświatowe: 

w okresie I – XII 2021 roku wypłacono stypendia socjalne dla 37 uczniów na kwotę - 

23413,43 zł.,  9 zasiłków szkolnych - 5 580,00 zł, wydatki poniesione na realizację programu 

„Wyprawka szkolna 2020” dla 11 uczniów: 2619,63 zł., dowóz uczniów niepełnosprawnych do 

szkół (dowóz 2 uczniów) - umowy z rodzicami – 378,62 zł., dowóz uczniów niepełnosprawnych 

do szkół – umowy z przewoźnikami na dowóz 11 uczniów – 121 886,00 zł. 
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Przedszkola 

 

W 2021 r. funkcjonowały 3 przedszkola gminne (dane wg systemu Vulcan na 31.12.2021): 

Jednostka Liczba uczniów 
Liczba 

oddziałów 

Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa 

Jedyneczka” 
167 (w tym 15 os. niepełnosp.) 9 

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” 150 (w tym 4 os. niepełnosp.) 7 

Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek” 156 (w tym 0 os. niepełnosp.) 7 

Razem 467 (w tym 19 os. niepełnosp.) 23 

 

Wg stanu na dzień 31.12.2021 r. (zgodnie z danymi z systemu Vulcan) w przedszkolach 

zatrudnionych było 65 nauczycieli na 60,41 etatu, w tym: 

 

 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Ogółem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

P1 3 3,20 5 5,59 5 4,24 13 12,85 26 25,88 

P2 1 1,00 3 3,05 3 1,4 14 12,64 21 18,09 

P3 0 0 0 0 8 7,28 10 9,16 218 16,44 

Razem 4 4,20 8 8,64 16 12,92 37 34,65 65 60,41 

 

 

W 2021 r. koszt utrzymania przedszkoli miejskich wyniósł 8 512 510,44 zł (w tym dotacja 

pozyskana z budżetu państwa 985 570,00 zł). Wydatki poszczególnych przedszkoli miejskich 

wyniosły2: 

 

 

 

 

 
2 Wg sprawozdań Rb28s na dzień 31.12.2021 r. 
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Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” 

Lp. 
Dział Rozdział 

Paragraf 

Opis 
Wydatki 

wykonane  

801 80104 

1 801 80104 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
13 897,58 zł 

2 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 762 019,93 zł 

3 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 162,00 zł 

4 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 335 903,40 zł 

5 801 80104 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
25 427,68 zł 

6 801 80104 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -  zł 

7 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 028,19 zł 

8 801 80104 4220 Zakup środków żywności 155 989,20 zł 

9 801 80104 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 373,04 zł 

10 801 80104 4260 Zakup energii 83 652,77 zł 

11 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 7 740,09 zł 

12 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 450,00 zł 

13 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 45 144,79 zł 

14 801 80104 4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
3 028,06 zł 

15 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 144,00 zł 

16 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 2 903,60 zł 

17 801 80104 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
80 168,00 zł 

18 801 80104 4700 
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
3 830,00 zł 

19 801 80104 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 
2 337,18 zł 

 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 729,80 zł 

20 801 80146 4700 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 729,80 zł 
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 801 80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

586 182,65 zł 

21 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 437 867,10 zł 

22 801 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 519,64 zł 

23 801 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 432,25 zł 

24 801 80149 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
7 513,57 zł 

25 801 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 989,10 zł 

26 801 80149 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 552,32 zł 

27 801 80149 4260 Zakup energii 7 249,91 zł 

28 801 80149 4300 Zakup usług pozostałych 3 912,53 zł 

29 801 80149 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
21 430,00 zł 

30 801 80149 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 

zatrudniający 
716,23 zł 

 801 80195 Pozostała działalność 8 315,00 zł 

31 801 80195 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
3 871,00 zł 

32 801 80195 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
4 444,00 zł 

Razem 3 896 654,41 zł 

 

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” 

Lp. 
Dział Rozdział 

Paragraf 
Opis Wydatki wykonane 

801 80104  2 377 272,23 zł 

1 801 80104 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
10 182,84 zł 

2 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 550 815,97 zł 

3 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 519,82 zł 
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4 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 274 519,12 zł 

5 801 80104 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
20 978,01 zł 

6 801 80104 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -  zł 

7 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 824,04 zł 

8 801 80104 4220 Zakup środków żywności 140 791,50 zł 

9 801 80104 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 16 395,47 zł 

10 801 80104 4260 Zakup energii 55 055,48 zł 

11 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 20 080,85 zł 

12 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 640,00 zł 

13 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 49 839,09 zł 

14 801 80104 4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
2 567,04 zł 

15 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 84,00 zł 

16 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 1 717,00 zł 

17 801 80104 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
69 153,00 zł 

18 801 80104 4700 
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
4 109,00 zł 

19 801 80104 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 362,00 zł 

20 801 80146 4700 
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
4 362,00 zł 

 801 80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 

199 015,94 zł 

21 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 626,64 zł 

22 801 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 996,13 zł 
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23 801 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 164,74 zł 

24 801 80149 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
2 940,49 zł 

25 801 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 413,45 zł 

26 801 80149 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 358,73 zł 

27 801 80149 4260 Zakup energii 1 561,88 zł 

28 801 80149 4300 Zakup usług pozostałych 1 413,88 zł 

29 801 80149 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
7 540,00 zł 

30 801 80149 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
0,00 zł 

 801 80195 Pozostała działalność 7 268,00 

31 801 80195 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
1 935,00 

32 801 80195 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych 
5 333,00 

RAZEM 2 587 918,17 zł 

 

Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajkowy Zakątek” 

Lp. 
Dział Rozdział 

Paragraf 
Opis 

Wydatki 

wykonane 

801 80104  2 542 967,42 zł 

1 801 80104 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
13 824,72 zł 

2 801 80104 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 622 109,91 zł 

3 801 80104 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 803,87 zł 

4 801 80104 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309 709,86 zł 

5 801 80104 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
18 346,15 zł 

6 801 80104 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -  zł 

7 801 80104 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 411,17 zł 
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8 801 80104 4220 Zakup środków żywności 156 945,90 zł 

9 801 80104 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 13 122,91 zł 

10 801 80104 4260 Zakup energii 100 327,89 zł 

11 801 80104 4270 Zakup usług remontowych 11 599,40 zł 

12 801 80104 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 305,00 zł 

13 801 80104 4300 Zakup usług pozostałych 50 808,49 zł 

14 801 80104 4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
2 554,67 zł 

15 801 80104 4410 Podróże służbowe krajowe 2 655,48 zł 

16 801 80104 4430 Różne opłaty i składki 2 772,00 zł 

17 801 80104 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
76 127,00 zł 

18 801 80104 4700 
Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 
3 543,00 zł 

19 801 80104 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 328,00 zł 

20 801 80146 4700 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 328,00 zł 

 801 80149 

Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

73 490,89 zł 

21 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 923,25 zł 

22 801 80149 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 244,36 zł 

23 801 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 031,45 zł 

24 801 80149 4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 

Solidarnościowy 
843,47 zł 

25 801 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 607,35 zł 

26 801 80149 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 158,11 zł 

27 801 80149 4260 Zakup energii 1 208,76 zł 
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28 801 80149 4300 Zakup usług pozostałych 612,14 zł 

29 801 80149 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
2 862,00 zł 

30 801 80149 4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez 

podmiot zatrudniający 
-  zł 

 801 80149 Pozostała działalność 6 379,00 zł 

31 801 80195 3020 
Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 
1 935,00 zł 

32 801 80195 4440 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
4 444,00 zł 

RAZEM 2 627 165,31 zł 

 

 

Funkcjonowanie placówek oświatowych (publicznych) w trakcie COVID-19 

 

Podobnie jak w latach 2019 – 2020 w roku 2020 epidemia koronawirusa wpływała na 

funkcjonowanie rawskich placówek oświatowych i opiekuńczych. Musiały one na bieżąco 

zmagać się z nowymi ograniczeniami i wytycznymi poszczególnych ministerstw oraz 

SANEPIDU. 

Placówki były zobowiązane do opracowania, wdrożenia i ciągłej aktualizacji procedur 

związanych z ich funkcjonowaniem w trakcie częściowego zamknięcia w zależności od 

sytuacji epidemicznej. Procedury były uzgadniane z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną. 

Zapewnione środki bezpieczeństwa, higieny i dezynfekcji oraz wdrożone procedury pozwoliły 

na to,  by placówki zwłaszcza zajmujące się opieką nad dziećmi najmłodszymi mogły 

pracować i świadczyć swoje usługi w sposób możliwie ciągły, przy czym dochodziło do 

sytuacji wyłączenia czy to poszczególnych oddziałów, czy też do zamykania całych placówek 

oświatowych. 

Sytuacja była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby podejmowane były 

natychmiastowe decyzje o izolowaniu dzieci, czy pracowników z podejrzanymi objawami. 
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Przedszkola niepubliczne 

 

W 2021 r. na terenie Rawy Mazowieckiej funkcjonowały cztery przedszkola niepubliczne, do 

których uczęszczało 256 dzieci. Przedszkola niepubliczne były dotowane z budżetu miasta, a 

wysokość dotacji w 2021 r. wyniosła 3 468 730 zł, w tym: 

• Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Urszula Nowak: 2 024 998,12 zł 

(liczba dzieci według stanu na grudzień 2021 roku - 160 dzieci, w tym z innych gmin 87 

dzieci), 

• Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Domek": 465 117,11 zł (liczba dzieci według stanu 

na grudzień 2021 roku - 34 dzieci, w tym 1 - nP71(sP67)(2,9) - dla dzieci niewidomych, 

słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z innych gmin 10), 

• Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Kraina" Agnieszka Koperska: 534 885,78 zł (liczba 

dzieci według stanu na grudzień 2021 roku - 41 dzieci, w tym 17 z innych gmin. 

• Niepubliczne Przedszkole Plastyczne "EKOgroszki": 443 729,26 zł (liczba dzieci według 

stanu na grudzień 2021 roku - 21 dzieci, w tym 1 - nP71(sP67)(2,9) - dla dzieci 

niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 3 - nP67(sP63)(9,5) - dla dzieci z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi i z Autyzmem w tym z zespołem Aspergera, z innych 

gmin 8 dzieci). 

 

W 2021 r. według stanu na grudzień 2021 roku podstawowa kwota dotacji (PKD) na 

dziecko w przedszkolu wynosiła miesięcznie: 1467,33 zł (100%), natomiast kwota 

przekazywana przedszkolom niepublicznym wynosiła 75% PKD, czyli 1 100,50 zł. 

 

Dodatkowe  dotacje związane z nauczaniem dzieci z niepełnosprawnościami: 

 

Autyzm /Zespół Aspergera – 4 721,10 zł, 

Niepełnosprawność sprzężona – 4 721,10 zł, 

Niewidomy, Słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - 1 441,18 zł, 
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Niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym – 1 789,05 zł, 

Miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym 

w przeliczeniu na jedno dziecko wynosiła w 2022 roku – 122,58 zł
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Zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z gmin do przedszkoli niepublicznych w Rawie Mazowieckiej w 2021 r. 

Lp. Gmina I-III IV-VI VII-VIII IX-XI XII Kwota 

1 Cielądz   30 373,18 zł    33 312,52 zł    23 514,72 zł    37 973,34 zł    13 690,88 zł   138 864,64 zł  

2 Biała Rawska   22 534,94 zł    20 575,38 zł    14 696,70 zł    17 492,82 zł   5 867,52 zł    81 167,36 zł  

3 Czerniewice   79 362,18 zł    79 362,18 zł    52 908,12 zł    72 942,24 zł    25 425,92 zł   310 000,64 zł  

4 Nowe Miasto nad Pilicą  8 818,02 zł   8 818,02 zł   5 878,68 zł   5 822,88 zł   2 933,76 zł    32 271,36 zł  

5 Rzeczyca   11 757,36 zł    11 757,36 zł   7 838,24 zł    11 675,52 zł   3 911,68 zł    46 940,16 zł  

6 Skierniewice  4 898,90 zł   5 878,68 zł   3 919,12 zł   5 839,62 zł   1 955,84 zł    22 492,16 zł  

7 Sadkowice   10 777,58 zł    13 716,92 zł   9 797,80 zł   5 802,42 zł   1 955,84 zł    42 050,56 zł  

8 Rawa Maz.  140 108,54 zł   148 926,56 zł   102 876,90 zł   129 319,00 zł    44 006,40 zł   565 237,40 zł  

9 Regnów   20 575,38 zł    20 575,38 zł    13 716,92 zł    14 564,64 zł   4 889,60 zł    74 321,92 zł  

10 Kowiesy  5 878,68 zł   5 878,68 zł   3 919,12 zł   5 837,76 zł   1 955,84 zł    23 470,08 zł  

11 Głuchów  2 939,34 zł   2 939,34 zł   1 959,56 zł   5 852,64 zł   1 955,84 zł    15 646,72 zł  

12 Błędów  -  zł   -  zł   -  zł   2 933,76 zł     977,92 zł     3 911,68 zł  

13 Żelechlinek  2 939,34 zł   2 939,34 zł   1 959,56 zł   -  zł   -  zł     7 838,24 zł  

14 RAZEM  340 963,44 zł   354 680,36 zł   242 985,44 zł   316 056,64 zł   109 527,04 zł   1 364 212,92 zł  
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Żłobek miejski 

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

Do żłobka w dniu 01 września 2021 roku ogółem uczęszczało 120 dzieci, w tym 4 dzieci z 

orzeczeniami. 

1 września 2021 przyjęto dzieci: 

• od 20 tyg. do 1  roku – 14 

• od 1 roku do 1,6 roku – 27 

• od 1,6 roku do 2 roku – 15 

• od 2 roku do 2,6 roku – 14 

• od 2,6 roku do 3 roku –  4 

Liczba personelu na dzień 01.09.2021 - 31 osób. Dział opiekuńczy: 18 opiekunki i 1 

pielęgniarka (na ¼ etatu), personel pomocniczy 9 osób (sprzątaczki, kucharki, dozorca, 

intendent), administracja 4 osoby (dyrektor, główny księgowy, inspektor ds. kadr i 

administrator danych osobowych). Do liczby personelu nie wliczono 3 opiekunek, które 

przebywają na urlopie rodzicielskim i 1 pomocy kucharki przebywającej na urlopie 

wychowawczym. Na ich miejsca są przyjęte panie na zastępstwa wykazane w liczbie 

personelu. Osoba pełniąca funkcję pielęgniarki w żłobku (¼ etatu) jest jednocześnie 

intendentem (3/4 etatu). 

Koszt funkcjonowania żłobka za 2021 r. wyniósł 2.154.242,62 zł. 

Jednocześnie na działalność żłobka w 2021 r. pozyskano dotacje z programów rządowych 

(Program „Maluch”): 

• dotacja „MALUCH” moduł 2 (na funkcjonowanie) - 242.280,00 zł. 

 

Karta Dużej Rodziny 3+ 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, które 

wychowują troje i więcej dzieci, zainicjował projekt pod nazwą Karta Dużej Rodziny 3+. 

Celem projektu jest podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 

rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego Miasta. 
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Kto i w jaki sposób może otrzymać kartę 

1. Prawo do posiadania karty przysługuje: 

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony; 

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia; 

3) dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po 

końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, 

lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane 

ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem o planowanym 

terminie ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. 

roku życia; 

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia; 

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej 

rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 

dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września 

następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki 

w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, 

w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie 

z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. 

2. Prawo do posiadania karty nie przysługuje 

1) rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył 

władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba, że sąd 

nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka 

w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; 

2) rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku, gdy 

sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy 

zastępczej. 

3. Kartę będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej. 
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4. Wypełniony wniosek o wydanie karty dużej rodziny 3+ należy złożyć w Urzędzie Miasta 

Rawa Mazowiecka - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Pl. M. J. Piłsudskiego 5 lub w 

Biurze Obsługi Mieszkańców. 

5. W przypadku, gdy członkami rodziny wielodzietnej są dzieci, które ukończyły 18. rok 

życia, niezbędne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez odpowiednią 

placówkę oświatową o pobieraniu nauki w szkole lub szkole wyższej. 

6. Karty należy odbierać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych, Pl. M. J. Piłsudskiego 5, 

pok. nr 7 (parter), telefon 46 814 37 69. 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Jednym z zadań gmin prowadzonym na rzecz rodzin jest obowiązek wydawania 

Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Zadanie to było realizowane przez cały rok 2021. 

 

Prawo do posiadania Karty  

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. 

Członkami rodziny wielodzietnej są: 

1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub 

osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; 

2. małżonek rodzica; 

3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną 

pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w 

rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447). 

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku: 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w: 

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie 

nauki zgodnie z oświadczeniem, 

https://sip.lex.pl/#/document/17720793?unitId=art(37)ust(2)&cm=DOCUMENT
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3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o 

umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy 

rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w 

pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył 

przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. 

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu 

rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na 

niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. 

 

Prawo do posiadania Karty a obywatelstwo 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest: 

1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o 

której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu 

art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(159)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(186)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67435948?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17294228?unitId=art(2)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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Zachowanie prawa do posiadania Karty pomimo zmian mających wpływ na istnienie tego 

uprawnienia 

1) Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia 

zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 3 i 4 

(prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy 

rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka 

w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie 

ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej 

trojga dzieci, prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub 

prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci 

z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej). 

2) Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo 

wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, 

utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo 

rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa. 

3) Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez 

okres, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, 

które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej. 

4) W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten 

przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to 

nabywa prawo do posiadania Karty mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci 

z danej rodziny wielodzietnej. 

 

Złożenie wniosku o przyznanie Karty 

1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny 

wielodzietnej. 

2. Członek rodziny wielodzietnej we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek 

dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej, 

3. Rodzic lub małżonek rodzica we wniosku o przyznanie karty elektronicznej wskazuje 

jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć, 

4. W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty 

elektronicznej, we wniosku jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i 
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numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi 

będzie korzystać. 

5. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze 

względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 

6. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków 

rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o 

przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu 

członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. 

7. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności: 

1) w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co 

najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani 

ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej 

w stosunku do co najmniej trojga dzieci; 

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w 

szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej 

placówce; 

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 

- oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka; 

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w 

rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o 

pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Wniosek i dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu 

teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. 

Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu zaufanego, innego 

środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej 

przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a 

ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej, adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej 

wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą 

https://sip.lex.pl/#/document/17720793?unitId=art(37)ust(2)&cm=DOCUMENT
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kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na 

identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych 

technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie. 

 

Okres, na jaki przyznawana jest Karta 

Karta jest przyznawana: 

• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony; 

• dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia; 

• dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po 

końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, 

w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane 

ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 

ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; 

• dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu 

niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia; 

• dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej 

rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

• osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu 

dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po 

końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, 

w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane 

ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25. roku życia. 

 

Zmiana danych zawartych w Karcie lub zmiana miejsca zamieszkania - konieczność 

przyznania nowej karty; wydanie duplikatu Karty 

1. Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania skutkująca zmianą 

gminy wymaga przyznania nowej Karty. 

2. W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt, 

burmistrz, prezydent wydaje duplikat Karty. 
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Opłata za wydanie Karty lub jej duplikatu 

1. Karta jest przyznawana bezpłatnie, 

1a. Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości, w przypadku gdy: 

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta 

tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo 

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta 

elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty 

tradycyjnej. 

2. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie. 

3. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji 

materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, wójt może, na umotywowany wniosek, 

zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty. 

 

Obowiązek powiadomienia wójta, burmistrza, prezydenta o zmianie danych 

1. W przypadku wystąpienia zmian: 

1) mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub 

2) danych zawartych w Karcie, lub 

3) adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu - członek rodziny wielodzietnej jest 

obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, burmistrza, prezydenta, który 

przyznał Kartę. 

2. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny 

wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, burmistrza, 

prezydenta, który przyznał Kartę, chyba że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o 

przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. 

3. W przypadku złożenia przez członka rodziny wielodzietnej wniosku o przyznanie nowej 

Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wójt, burmistrz, prezydent właściwy ze 

względu na nowe miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej powiadamia o 

zmianie miejsca zamieszkania przez członka rodziny wielodzietnej wójta, burmistrza, 

prezydenta, który przyznał Kartę. 

4. Zmiana danych, o których mowa może być przekazana wójtowi, burmistrzowi, 

prezydentowi za pomocą usług udostępnianych w ramach karty elektronicznej. 
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Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty; obowiązek zwrotu Karty 

1. W przypadku stwierdzenia przez wójta utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania 

Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do 

niezwłocznego jej zwrotu. 

2. Nie stwierdza się utraty prawa do posiadania Karty, w przypadku gdy Karta utraciła 

ważność. 

3. Stwierdzenie utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem 

przepisów ustawy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

 

Zwrot i unieważnienie Karty 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 16 ust. 1, oraz w przypadku konieczności przyznania 

nowej Karty lub wydania jej duplikatu dotychczas posiadana Karta podlega zwrotowi i 

unieważnieniu przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. 

2. W przypadku braku możliwości zwrotu Karty z uwagi na wystąpienie okoliczności, o 

których mowa w art. 12 ust. 2, osoba składająca wniosek o wydanie duplikatu Karty 

składa oświadczenie o braku możliwości zwrotu Karty. 

 

Uprawnienie do weryfikacji tożsamości osoby posługującej się Kartą 

1. Podmioty, które na podstawie umowy, o której mowa w art. 24 ust. 1, przyznają 

uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych, oraz podległe właściwym ministrom 

instytucje, w których zostały przyznane członkom rodzin wielodzietnych uprawnienia, 

mają prawo zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie 

okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2. Podmioty oraz instytucje, o których mowa w ust. 1, mają prawo posługiwać się, w 

szczególności w materiałach reklamowych oraz informacyjnych, znakiem "Tu honorujemy 

Kartę Dużej Rodziny". 
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Ochrona zdrowia 

 

Na terenie Rawy Mazowieckiej funkcjonowało 7 podmiotów leczniczych realizujących 

świadczenia ze środków publicznych w ramach umów zawartych z NFZ w tym: 

1) 5 Niepublicznych Zakłady Opieki zdrowotnej realizujących świadczenia w zakresie 

podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 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- 

w ramach którego od 2020 r. jest prowadzone leczenie urologiczne, chorób 

wewnętrznych, pediatrii, ginekologii - położnictwa i noworodków oraz gruźlicy i 

chorób płuc; 

W rawskim szpitalu w roku 2021 funkcjonował oddział covidowy z 35 łóżkami. 

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 roku 2021 NZOZ-y funkcjonowały hybrydowo – udzielając pacjentom teleporad, oraz 

porad osobistych. 

W Rawie Mazowieckiej funkcjonowały punkty pobierania wymazu w kierunku COVID 19 

• prowadzony przez Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Punkt 

w Rawie Mazowieckiej), Rawa Mazowiecka, ul. Kolejowa 4 

• prowadzony przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej, Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14 

 

W Rawie Mazowieckiej trwała akcja masowych szczepień przeciwko COVID 19 

szczepionkami Pfizer lub Janssen (Johnson & Johnson), w następujących przychodniach: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Niepodległości 8 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Verbena ul. Krakowska 9 

Przychodnia Rodzinna Malwa ul. Kościuszki 1 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Raw-Medica ul. Słowackiego 68 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedium. ul. Polna 2b 

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka zapewniał dowóz do punktów szczepień na terenie miasta 

dla mieszkańców, w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem osób 

leżących, które dowoził transport sanitarny), mogły z niego skorzystać: 

a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 

w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami; 

b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 

trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu 

szczepień. 

 

W czasie obchodów 700-lecia Rawy Mazowieckiej 15 sierpnia został uruchomiony Mobilny 

Punkt Szczepień przeciwko Covid - 19. Osoby powyżej 18-roku życia mogły na miejscu 

otrzymać jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Zespół Wojewódzkiej Stacji 

Ratownictwa Medycznego w Łodzi zaszczepił 142 osoby. 

Świadczenia z zakresu stomatologii w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla mieszkańców 

realizowane były przez 4 podmioty. 

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 udostępniało 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 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 ul. Konstytucji 3-go Maja 13. 
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W mieście funkcjonowało 7 Aptek, które gwarantowały dostępność do usług w zakresie 

zaopatrzenia w leki i inne środki farmaceutyczne, niestety nie zapewniały pełnej dostępności 

mieszkańcom Rawy Mazowieckiej w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. 

Zrealizowano program polityki zdrowotnej pn. ”Program profilaktycznych szczepień przeciw 

grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2021 (tj. osób w wieku od 60 do 74 roku 

życia – urodzonych od dnia 1 stycznia 1947 roku do dnia 31 grudnia 1961 r.) 

Ze względu na refundację w 100 % szczepionki z budżetu państwa dla osób w przedziale 

wiekowym  75 +, z programu miasta w roku 2021mogły korzystać osoby w wieku od 60 do 74 

lat. Miasto zawarło umowy na wykonanie 280 szczepień. Cena zaszczepienia jednego 

mieszkańca wynosiła 52 zł. 

Niestety nie dostarczono szczepionek w takiej ilości na jaką zawarto umowy, z programu w 

roku 2021 skorzystało: 

1) NZOZ Raw – Medica 100 osób zaszczepionych, 

2) Przychodnia Rodzinna Malwa 40 zaszczepionych , 4 poddanych edukacji, 

3) SPZOZ 18 zaszczepionych, 

4) NZOZ Verbena - 30 zaszczepionych, 15 osoby poddano edukacji, 

Ogółem zaszczepiono 188 osób, 19 poddano edukacji. 

Całkowity koszt realizacji programu w roku 2021 wyniósł 9 776 zł. 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 73 podmioty posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, w 2021 r. sfinansowano: 

• dotacje celowe w ramach konkursów ofert 201 000 zł; 

• wykonanie ekspertyz i analiz (kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu): 6814,88 zł; 

• działania profilaktyczne (w tym dyżury psychologów): 93 983,12 zł; 

• dofinansowanie Rawskiej Feriady z programem profilaktycznym: 30 349, 72 zł; 

• wynagrodzenia bezosobowe: 89 706 zł 

• sfinansowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych: 1 770 zł; 

• szkolenia MKRPA: 6 983,08 zł; 

• sfinansowano remont Poradni Leczenia Uzależnień: 2298,55 zł. 
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Sprawy Społeczne 

 

Po raz pierwszy dzieci urodzone w 2021 roku otrzymały od miasta upominki w postaci 

segregatora pediatrycznego i okrycia kąpielowego. 

Segregator pediatryczny, to autorski projekt zespołu lekarzy pod przewodnictwem „mamy 

ginekolog”. Jest to materiał edukacyjny – kompendium wiedzy o zdrowiu dziecka, 

zawierający informacje przydatne dla rodzica adekwatne do kolejnych etapów rozwoju 

dziecka od urodzenia aż do dorosłości. Na pierwszej stronie został zamieszczony list 

gratulacyjny od władz Miasta. W segregatorze zostały wyodrębnione miejsca do 

przechowywania dokumentacji medycznej: (badania laboratoryjne, badania obrazowe, karty 

wypisowe, skierowania itp.) dzięki czemu rodzicom będzie łatwo przechowywać te 

niezbędne dla zdrowia dziecka dokumenty. 

Okrycie kąpielowe z kapturkiem, zostało wykonane z przyjaznej dla skóry dziecka flaneli, 

może być wykorzystane również jako kocyk. Koszt upominków wyniósł 19 500 zł. 

W naszym mieście funkcjonowało Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 

Warszawska 12 w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu. Jest to jeden z kluczowych 

projektów rewitalizacyjnych. Lokal wynajęty od Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 

udostępniany był bezpłatnie organizacjom pozarządowym, które miały do swojej dyspozycji 

sprzęt podstawowej obsługi biurowej, w tym dostęp do komputera i Internetu, oraz zaplecza 

kuchennego. Latem organizacje chętnie korzystały z placu przylegającego, organizując tam 

szkolenia i spotkania integracyjne. W 2021 roku w ramach działalności centrum 

kontynuowana była współpraca 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, również w wersji zdalnej. 

18 sierpnia 2021 r. w Rawie Mazowieckiej na ulicy Tomaszowskiej 10 - przed sklepem PSS 

„Społem” została postawiona pierwsza lodówka społeczna, którą nieodpłatnie przekazał 

rawski przedsiębiorca Pan Tomasz Koropacz a pieczę nad lodówką sprawują: Rawskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”, 
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prowadzące bank żywności. Z lodówki może skorzystać każdy, kto tego potrzebuje, czyli jeśli 

brakuje mu żywności może przyjść na ulicę Tomaszowską i nie płacąc za nic wziąć sobie z 

lodówki produkty żywnościowe. Żywność, która pojawia się w lodówce błyskawicznie znika w 

ciągu 1 lub 2 godzin. Każdy przedsiębiorca gastronomiczny lub mieszkaniec miasta może 

podzielić się żywnością z innymi. Duże ilości zupy ze stołówki szkolnej przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 dowożą nieodpłatnie wolontariusze – przedstawiciele Polskiego Związku 

Emerytów Rencistów i Inwalidów w Rawie Mazowieckiej. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono 

wsparcie wykonania następujących zadań publicznych: 

1) z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej – prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji 

życiowej. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 100.000 zł. 

2) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, polegające na podejmowaniu działań 

mających na celu poprawę zdrowia tych osób. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 70 000 zł. 

3) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – wspieranie działań 

polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku 

emerytalnym. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 13 000 zł. 

4) z zakresu edukacji i wychowania, polegające na wspieraniu wszechstronnego rozwoju 

dzieci i młodzieży poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i 

prozdrowotną. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 26 800 zł. 

5) z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - propagowanie idei wolontariatu, 

zachęcanie 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 3 000 zł. 

6) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: wspieraniu działań służących 

integracji i aktywizacji w środowisku osób chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 8 274,56 zł. 
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7) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań polegających na 

kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby 

nieuleczalnej oraz ich rodzinami. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 10 000 zł. 

8) polegające na wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącej 

rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych pt. Pomoc osobom dotkniętym 

problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 67.000 zł. 

9) 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 25 000 zł. 

10) polegające na pomocy osobom uzależniony od narkotyków, pomocy psychologicznej i 

terapeutycznej. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 10 000 zł. 

11) zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej – pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla 

bezdomnych. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 20 000 zł. 

12) zadanie z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej 

upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania 

dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 6 500 zł. 

13) Oferta złożona z inicjatywy organizacji pozarządowej Rawa gra bluesa – koncerty 

wspomnieniowe. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 4 000 zł. 

 

Placówka wsparcia dziennego 

W 2021 r. w mieście funkcjonowała 1 placówka wsparcia dziennego – Świetlica 

Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Miła 2, prowadzona przez Stowarzyszenie 
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Przymierze Rodzin z Warszawy. Z oferty placówki korzystało 65 wychowanków, skupionych 

w dwóch organizacyjnych świetlicach pierwsza dla dzieci młodszych oraz druga dla dzieci 

starszych i młodzieży. Z powodu pandemii, decyzją Wojewody Łódzkiego placówka 

prowadziła działalność w formie hybrydowej, tj. zdalnej albo stacjonarnej. 

 

Działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 

 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. 70 podmiotów posiadało zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych, w 2021 r. sfinansowano: 

• dotacje celowe w ramach konkursów ofert 253 000 zł; 

• wykonanie ekspertyz i analiz (kierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu): 8518,6 zł; 

• działania profilaktyczne (w tym dyżury psychologów) adresowane do dzieci i 

młodzieży: 101.774 zł; 

• działania profilaktyczne adresowane do dorosłych mieszkańców Miasta (w tym dyżur 

psychologów w Urzędzie Miasta): 30.655,2 zł; 

• sfinansowanie obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży 40.960 zł 

• dofinansowanie Rawskiej Feriady z programem profilaktycznym: 41 506,24 zł; 

• wynagrodzenia bezosobowe: 112.240 zł 

• sfinansowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz audyt punktów 

sprzedaży napojów alkoholowych: 3115 zł; 

• szkolenia MKRPA: 4.309 zł; 

• sfinansowano doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień: 1504,4 zł. 

 

Miejski Program Rozwiązywania Programów Alkoholowych Koordynację realizacji 

Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi pełnomocnik ds. 

rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień którego zadania wynikają z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pełnomocnik prowadzi 

bieżącą dokumentację zgłoszonych wniosków i przygotowuje procedurę wszczęcia 
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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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii w naszym Mieście. Realizacja Programu 

wymaga nieustannej kontroli dokonywanych wydatków budżetowych, które są wykazane w 

niżej podanej tabeli. 

 

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie za rok 2021 

1 

§ 2360 

Dotacje celowe – wsparcie finansowe w tym: 

• Świetlica Przymierza Rodzin 

• SPZOZ ul. Warszawska 14 

• Klub Abstynencki Szansa 

• Stowarzyszenie Nowe Życie w Rawie 

253.000 zł 

 

151.000 zł 

25.000 zł 

67.000 zł 

10.000 zł 

253.000 zł 

 

151.000 zł 

25.000 zł 

67.000 zł 

10.000 zł 

2 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 123.000 zł 112.240 zł 

3 
§ 4210 Zakup materiałów w tym: 

zakupy rzeczowe 
35.000 zł 30.411,15 zł 

4 § 4300 Zakup usług pozostałych 211.382 zł 167.643,40 zł 

5 § 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz 11.000zł 9376,96zł 

6 § 4430 Różne opłaty i składki 2000 zł 1349,07 zł 

7 § 4700 Szkolenia 1000,00 zł 690 zł 

8 RAZEM 532.495,00 zł 442.605,71 zł 
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Sport 

 

Miasto wspiera finansowo (dotacja celowa) 12 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 2021 r. na szkolenie dzieci i młodzieży przeznaczono 480 000,00 zł. Organizacjom, 

które przystąpiły do konkursu ofert przyznano również bezpłatny dostęp do obiektów 

sportowych OSiR w wymiarze 2 776 godz. Miasto Rawa Mazowiecka dofinansowało w 

kwocie 10 000 złotych organizację ogólnopolskich zawodów triathlonowych. Klub sportowy 

Triathlon Rawa otrzymał dotację w kwocie 8 000,00 złotych na organizację XXI Rawskiego 

Rodzinnego Rajdu Rowerowego. 

Rawski oddział WOPR otrzymał dotację w kwocie 12 000,00 złotych na zabezpieczenie 

akwenów i bezpieczeństwa kąpiących. 

Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka odbywa się szereg imprez sportowo –

rekreacyjnych, w których bierze udział młodzież szkolna i osoby dorosłe. Młodzież szkolna 

bierze udział w cyklu zawodów sportowych zgodnych z kalendarzem Szkolnego Związku 

Sportowego. Miasto pokrywa koszty udziału rawskich szkół w tych zawodach. 

Ponadto corocznie organizowane są imprezy sportowo rekreacyjne, w których udział 

biorą mieszkańcy Rawy Mazowieckiej . 

Organizowane od dziesięciu lat ogólnopolskie zawody triathlonowe (300 uczestników). 

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w tenisie stołowym. 

Organizowany od 21(lat Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy (ponad 800 uczestników). 

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. 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 czekają baseny, wodny świat malucha, strefa saun ze słoneczną 
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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. Działalność krytej pływalni wraz 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. W 2021 roku 

Spółka ZGO AQUARIUM z powodzeniem kontynuowała zapoczątkowany w2016 roku 

Program Powszechnej Nauki Pływania dla dzieci szkół podstawowych z terenu miasta Rawa 

Mazowiecka. W programie uczestniczyło ok. 400 dzieci. 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. 

Okazało się że tego typu działania są bardzo potrzebne i w kolejnych latach będą 

kontynuowane. 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. Głównym celem tych działań 

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 są istniejące produkty i usługi. Przykładem może być 

tu utworzony wodny tor przeszkód. Wszystko po to aby zachęcać stałych klientów i pozyskać 

nowych. 

W 2021 r. mimo sytuacji epidemicznej przy zachowaniu obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa udało się przeprowadzić następujące imprezy sportowe: 

• Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w tenisie stołowym (partner) 

• Zawody triathlonowe w tym Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w triathlonie (partner) 

• Mistrzostwa Polski Amatorów w kolarstwie szosowym (partner) 

• Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w tenisie stołowym 

• XXI Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy 

• Maraton pływacki im Pawła Pioruna 

 

W 2021 r. przyznano 21 stypendiów sportowych na łączną kwotę 24 100,00 zł 

 



 

str. 51 
 

Pomoc społeczna 

 

 Miasto Rawa Mazowiecka 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.  

 Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane są przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W 2021 roku świadczeniami z pomocy społecznej, przyznanymi w ramach zadań 

zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) 391 

osób i rodzin.  

Ze świadczeń pieniężnych w 2021 r. skorzystały 254 osoby, ze świadczeń niepieniężnych 229 

osób. Oprócz ubóstwa (rozumianego jako dochody rodziny nieprzekraczające kryterium 

dochodowego określonego do celów pomocy społecznej) do najczęstszych przyczyn 

ubiegania się o pomoc społeczną w 2021 r. należały: długotrwała lub ciężka choroba (212 

rodzin), niepełnosprawność (144  rodziny), bezrobocie (140 rodzin). Najczęściej pomocą 

społeczną objęte były jednoosobowe gospodarstwa domowe (206 osób).   

 

Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w latach 2016-2021 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2021 391 540 

2020 398 546 

2019 368 690 

2018 358 684 

2017 399 771 

2016 431 869 
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Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w latach 2016-2021 

 Liczba osób 

Rodzaj świadczenia / Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

świadczenia niepieniężne 229 236 271 260 295 329 

świadczenia pieniężne 254 244 306 299 328 364 

 

W ramach struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działa Dzienny Dom Seniora 

będący ośrodkiem wsparcia o charakterze dziennym. 

Ogółem w roku 2021 z oferty DDS skorzystało 20 osób. W okresie od 27 marca do 3 maja 

2021 r. na polecenie Wojewody Łódzkiego, w związku z zagrożeniem Covid-19 zawieszono 

działalność placówki. Po tej dacie 2021 r. Dzienny Dom Seniora wznowił stacjonarną 

działalność.  

W ramach usługi socjalnej udostępniono uczestnikom infrastrukturę DDS zapewniając 

możliwość swobodnego korzystania z wszystkich dostępnych pomieszczeń, węzła 

sanitarnego, aneksu kuchennego oraz zapewniono jeden gorący posiłek. 

Usługi wspomagające objęły usługi edukacyjne, kulturalno- oświatowe, sportowo-

rekreacyjne, ruchowe, aktywizujące społecznie oraz terapię zajęciową realizowane przez 

personel Domu oraz zatrudnionych w tym celu instruktorów. Ze względu na zagrożenie Covid-

19 niektóre z aktywności zostały ograniczone w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestników i przestrzegania zasad utrzymywania dystansu społecznego. Zarówno w okresie 

zawieszenia działalności placówki jak i w sezonie jesienno- zimowym w przypadku seniorów, 

którzy zadeklarowali chęć pozostania w domu, pracownicy DDS utrzymywali regularny 

kontakt telefoniczny i udzielali wsparcia. 

 Jako jednostka organizacyjna Miasta Rawa Mazowiecka - Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej oprócz zadań pomocy społecznej realizuje także inne działania z zakresu wsparcia 

socjalnego. Do zadań tych należą między innymi świadczenia na rzecz rodzin z dziećmi.  

 W roku 2021 z zasiłku rodzinnego skorzystały 374 rodziny. Świadczenia przyznane 

były na 685 dzieci. Ponadto, w 2021 roku wypłacono: 

-  dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 24 świadczeniobiorców, 

- dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 

27 świadczeniobiorców, 
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- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 41 świadczeniobiorców, 

- dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 113 

świadczeniobiorców, 

- dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 53 

świadczeniobiorców, 

- dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 433 dzieci, 

- dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 13 

świadczeniobiorców. 

 W 2021 roku uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 2103 rodziny. 

Prawo do świadczenia ustalono dla 3211 dzieci. 

 W ramach Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2021 r. do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było ogółem  122 osoby z 93 rodzin. 

 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych w latach 2016-2021 

 Liczba rodzin  

Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Liczba rodzin korzystających z 

zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 

374 459 428 495 498 512 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zadań z zakresu pomocy społecznej i na 

rzecz rodzin z dziećmi (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny ) wykonywał także zadania 

z zakresu wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ubezpieczeń zdrowotnych  

finansowanych ze środków publicznych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz od 

września 2021 stypendiów socjalnych dla uczniów.  

Bezpieczeństwo 

Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych potrzeb każdego 

człowieka. Zapewnienie bezpieczeństwa szczególnie w obecnych czasach jest ogromnym 

wyzwaniem dla państwa, jak również dla wszystkich szczebli naszych samorządów. W celu 

przybliżenia Państwu sytuacji związanej z utrzymaniem porządku i zapewnieniem 
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bezpieczeństwa na terenie naszego miasta jak również całego powiatu przedstawiam krótkie 

sprawozdanie z zakresu działalności Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 

W 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym 

Komisariatem Policji w Białej Rawskiej wszczęła 781 postępowań przygotowawczych, w 

których stwierdzono 985 przestępstw. 

Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych kategoriach: 

uszczerbek na zdrowiu - 4 (13 w 2020 r.), kradzież cudzej rzeczy - 115 (93 w 2020 r.), kradzież 

pojazdu - 13 (5 w 2020 r.), kradzież z włamaniem - 48 (71 w 2020 r.), rozbój - 6 (6 w 2020 r.), 

uszkodzenie mienia - 25 (16 w 2020 r.), przestępstwa narkotykowe - 87 (83 w 2020 r.) 

W analizowanym okresie na gorącym uczynku w tzw. siedmiu głównych kategoriach 

przestępstw (tj. kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, 

przestępstwa rozbójnicze, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała) zatrzymano łącznie 16 osób, z 

czego 8 zostało zatrzymanych przez patrol prewencji, 6 osób przez pion kryminalny oraz 2 

przez dzielnicowego. W 2021 roku policjanci ustalili 430 osoby podejrzane, którym 

przedstawionych zostało w sumie 862 zarzuty popełnienia przestępstw. Natomiast 11-u 

nieletnich popełniło łącznie 16 czynów karalnych. 

W ramach realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy 

Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki: 

W okresie styczeń - grudzień 2021 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w 

Rawie Mazowieckiej oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białej Rawskiej 

wylegitymowali 17787 osoby (12071 osób w 2020 r.), które zostały zarejestrowane w bazie 

komputerowej, brali udział w 4359 (4414 w 2020 r.) interwencjach, w tym: publiczne: 2021 r. 

- 4063, 2020 r. - 4157, domowe: 2021 r. - 296, 2020 r. - 25. Ponadto w analizowanym okresie 

funkcjonariusze za wszystkie wykroczenia nałożyli łącznie 5497 mandatów (4502 w 2020 r.) 

oraz w 367 sprawach sporządzili wnioski o ukaranie do sądu (372 w 2020 r.) 

Z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku: udzielono asysty lub pomocy 

podmiotom uprawnionym – 23, powiadomiono komisji ds. uzależnień – 69, odbyto spotkań 
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ze społeczeństwem -237, sporządzono wywiadów i ustaleń (w tym dla sądów, prokuratury, 

komorników, wojska i in. jednostek policji ) – 1613, zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 

761, zatrzymano uprawnień do kierowania – 106, zatrzymano na gorącym uczynku 

sprawców przestępstw w 7 kat. - 16 (kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, 

uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, rozbój, uszkodzenie ciała). Osoby doprowadzone 

i zatrzymane w związku z podjętymi interwencjami – 278, wykonano działania wynikające ze 

zgłoszeń Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa – 311. 

Zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich 

W 2021 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej 

stwierdzono popełnienie 25 czynów karalnych natomiast w 2020 roku czynów tych było 12. 

Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w 2021 roku wynosiła 21, natomiast w roku 

poprzednim 19. 

W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco: 

Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze – 1 (2021 r.), 0 (2020 r.), bójka i 

pobicie – 0 (2021 r.), 0 (2020 r.), uszczerbek na zdrowiu – 0 (2021 r.), 1 (2020 r.), kradzież z 

włamaniem – 0 (2021 r.), 0 (2020 r.), kradzież cudzej rzeczy – 4 (2021 r.), 0 (2020 r.), 

uszkodzenia mienia – 0 (2021 r.) , 0 (2020 r.), przestępstwa narkotykowe - 0 (2021 r.), 0 

(2020 r.). W ramach zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich w 2021 roku 

policjanci skierowali 71 wniosków do Sądów Rodzinnych i Nieletnich (tj. o 12 więcej niż w 

roku ubiegłym) dot. 66 nieletnich oraz ujawnili 4 nieletnich uciekinierów z placówek 

opiekuńczo-wychowawczych oraz 15 nieletnich pod wpływem alkoholu. 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

W 2021 roku na terenie powiatu rawskiego odnotowano 454 zdarzenia drogowe, w których 

50 osób zostało rannych, a 7 osób zginęło, tyle samo co w roku poprzednim. Najczęstszą 

przyczyną wypadków i kolizji drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków 

ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe cofanie. 
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Liczba zdarzeń drogowych ogółem - 454, wypadki drogowe - 41 (41 w 2020 r.), liczba osób 

rannych w wypadkach drogowych 50 ( 47 w 2020 r.), liczba ofiar śmiertelnych - 7  

(7 w 2020 r.), kolizje drogowe - 413 (412 w 2020 r.). 

Działalność Straży Miejskiej 

W trakcie wykonywania czynności patrolowych funkcjonariusze Straży Miejskiej zobowiązani 

są do reagowania na zaobserwowane przypadki łamania prawa i inne nieprawidłowości lub 

zdarzenia mające negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i 

czystości w naszym mieście. Wśród wielu szczegółowych zadań wymienić można między 

innymi: 

• reagowanie na przejawy zakłócania porządku publicznego,  

• spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,  

• łamanie przepisów ruchu drogowego,  

• nieprzestrzeganie zasad trzymania i prowadzenia zwierząt w miejscach publicznych,  

• niewłaściwy stan czystości i porządku na terenie miasta,  

• awarie i uszkodzenia infrastruktury miejskiej, dróg i ich oznakowania.  

Realizacja tych zadań wymaga stałej i bieżącej współpracy ze wszystkimi komórkami 

organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz jednostkami państwowymi takimi jak Policja, Straż 

Pożarna, służby sanitarno-epidemiologiczne, nadzoru budowlanego, ochrony środowiska. 

Najważniejsza jest jednak codzienna obecność funkcjonariuszy na ulicach i ich prewencyjne 

oddziaływanie, co w efekcie zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Na 

pierwszym jednak miejscu, niezmiennie, jest udzielanie wszelkiej możliwej pomocy osobom, 

które ze względu na okoliczności w jakich się znalazły tej pomocy wymagają lub jej oczekują. 

Zakłócanie porządku i spokoju publicznego, często połączone ze spożywaniem 

alkoholu w miejscach publicznych, to zjawiska, na które strażnicy miejscy reagują ze 

szczególną bezwzględnością. Zintensyfikowanie działań pod tym kontem spowodowało 

znaczącą poprawę stanu porządku publicznego. Wynika to nie tylko ze statystyk 

podejmowanych tam interwencji, których liczba systematycznie malała, ale i z opinii 

mieszkańców, wyrażanych przy okazji spotkań. Straż Miejska nie jest w stanie rozwiązać 

wszystkich problemów, mających często swoje podłoże w patologiach społecznych. Nie 

zawsze bowiem, nawet najsurowsza kara odstraszy potencjalnych sprawców przestępstw czy 
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wykroczeń od wielokrotnego popełnienia tych czynów. Szczególnie wtedy, gdy siła nałogu ze 

wszystkimi tego skutkami bierze górę nad rozsądkiem i obawą przed karą za popełniony 

czyn.  

Duży nakład pracy ze strony funkcjonariuszy Straży Miejskiej kładziony jest na 

niedopuszczenie do pogorszenia się stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz do 

zmniejszenia się poczucia mieszkańców w tym zakresie. Tak jak w latach poprzednich prawie 

codziennie do Straży Miejskiej wpływają pisemne i telefoniczne postulaty oraz prośby osób 

prywatnych, instytucji, szkół, organizacji społecznych, administracji domów o objęcie z 

różnych względów szczególnym, stałym i codziennym nadzorem określonych obszarów 

miasta, obiektów i terenów, często z zaznaczeniem godzin, w których obecność strażników 

byłaby pożądana. Takie zgłoszenia również są brane pod uwagę w procesie planowania 

służby, lecz dokładne spełnienie wszystkich oczekiwań wyrażonych w tych postulatach, 

pomijając liczbę funkcjonariuszy – nie zawsze było i jest obecnie możliwe. 

Nie mniej jednak w dalszym ciągu, dysponując takimi jak obecnie siłami, nabytym 

doświadczeniem i wyposażeniem technicznym, rawska Straż Miejska będzie dokładać 

wszelkich starań, aby postawionym zadaniom na miarę swoich możliwości sprostać.                                         

Zatrudnienie i organizacja pracy Straży Miejskiej 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku stan etatowy Straży Miejskiej wynosi 8 etatów, 

zatrudnionych było od sierpnia 2021 roku 8 funkcjonariuszy.  

Funkcjonariusze pełnią służbę w dniach poniedziałek - piątek w systemie  

2-zmianowym w godzinach 700 – 2200. Na pierwszej zmianie pracuje 1-osobowa służba 

dyżurna oraz patrole prewencyjne i interwencyjne. Na drugiej zmianie jeden patrol 

interwencyjny. Ponadto jeden patrol pracuje w każda sobotę w godzinach 1000 – 1800. 

Dyslokacja patroli planowana była w zależności od bieżących potrzeb biorąc pod 

uwagę interwencje od mieszkańców i instytucji, zdarzeń, funkcjonowania targowisk i 

infrastruktury miasta, comiesięcznej analizy stanu bezpieczeństwa wykonywanej przez 

Komendę Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej oraz współdziałania z Policją i 

wykonywania innych codziennych zadań w zakresie porządku publicznego na podstawie 

codziennych harmonogramów z przydzielonymi zadaniami. 
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W omawianym okresie dyżurny Straży Miejskiej odebrała 831 zgłoszeń i informacji, strażnicy 

ujawnili ogółem 1385 wykroczeń, których sprawcy swoim działaniem lub zaniechaniem 

popełnili wykroczenia. Wyniki działalności Straży Miejskiej obrazuje poniższa tabela: 

Lp. 

 

 

 

Rodzaje wykroczeń 

zawartych w: 

Środki 

oddziaływ

ania 

wychowa

wczego 

(art. 41 

kw.) 

Mandat 
 

 

Wniosk

i do 

sądu 

 

Sprawy 

przekaza

ne innym 

organom 

lub 

instytucj

om 

 

Razem ilość kwota 

 

 

 Ustawie - Kodeks 

wykroczeń 

 

985 33 
3540,0

0 
15 9 1042 

 

 

 

a)  

 wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

180 2 200,00 2 0 184 

 

  

b)  

 wykroczenia przeciwko 

instytucjom 

państwowym, 

samorządowym i 

społecznym 

0 0 0 0 0 0 

 

1 

 

c)  

 wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i 

mienia 

14 1 50,00 1 0 16 

 

 
 

d)  

 wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i 

porządkowi w 

komunikacji 

568 20 
2000,0

0 
12 8 608 

e) 
Wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 
128 9 790,00 0 0 137 
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 f)  

 

 wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej 
23 0 0 0 0 23 

 

 

 

g)  

 wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

72 1 500,00 0 1 74 

2 

ustawie o wychowaniu w 

trzeźwości  

i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

310 10 
1000,0

0 
1 0 321 

3 

ustawie o utrzymaniu 

czystości  

i porządku w gminach 

19 2 600,00 0 0 21 

4 ustawie o ochronie zwierząt 0 0 0 0 0 0 

5 ustawie o odpadach 0 1 100,00 0 0 1 

6 

ustawie o ochronie zdrowia 

zwierząt oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych zwierząt 

0 0 0 0 0 0 

OGÓŁEM 1314 46 
5240,0

0 
16 9 1385 

 

Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

1 
Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do 

blokowania kół 
0 

2 

Pojazdy usunięte z drogi w tym: 0 

pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 
0 

pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym: 
0 

3 Pojazdy odnalezione 0 



 

str. 60 
 

4 Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania 2 

5 Ujawnione przestępstwa 0 

6 
Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego 

podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem 
1 

7 
Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub 

wartości pieniężnych na potrzeby gminy 
13 

8 

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  

zakłóceń porządku publicznego i spokoju 88 

zagrożeń w ruchu drogowym 225 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami 64 

zagrożeń życia i zdrowia 18 

zagrożeń pożarowych (katastrofy) 1 

awarie techniczne 82 

zwierząt 102 

Pozostałe zgłoszenia: 252 

 

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 służby 

porządkowej, jaką jest straż. 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). 

Bezpieczeństwo dzieci jest przez Straż Miejską traktowane priorytetowo w ramach 

programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Program ten ma na celu podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa komunikacyjnego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 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 
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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 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 okresie jesiennym strażnicy miejscy działając w zakresie utrzymania czystości i 

porządku w mieście oraz ochrony środowiska przeprowadzali kontrole nieruchomości 

sprawdzają przede wszystkim, czy właściciele posesji zawarli umowy ze specjalistyczną firmą 

na wywóz odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy i uchwały 

Rady Miasta. 

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 przekazywane są do Naczelnika Wydziału 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.  

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 kontrolę 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 600 do godziny 2200 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 
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informowanie i wyjaśnianie, o zanieczyszczaniu środowiska toksycznymi substancjami 

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

Oczywiście funkcjonariusze, w przypadku takiej konieczności, mogą również stosować karę 

grzywny, lecz jak już wyżej wskazano nie było to celem samym w sobie. W okresie 

sprawozdawczym strażnicy przeprowadzili 46 przedmiotowych kontroli (w jednym 

przypadku nałożono mandat karny).  

W ramach utrzymania porządku i kontroli ruchu drogowego funkcjonariusze Straży 

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

Do najczęstszych wykroczeń zaliczyć możemy nie respektowanie znaków: zakaz 

zatrzymywania, zakaz zatrzymywania i postoju w zatokach autobusowych, zakaz wjazdu, 

parkowanie na chodnikach nie pozostawiając 1.5 metra przejścia dla pieszych. Ważnym 

elementem kontroli ruchu drogowego były również kontrole miejsc parkingowych dla osób 

niepełnosprawnych.                                                                                                                                             

W dalszym ciągu istotnym elementem działalności Straży Miejskiej była stała współpraca 

z Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej. W dniu 1 marca 2007 roku Burmistrz 

Miasta Rawa Mazowiecka podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w 

sprawie szczegółowych form i sposobów współpracy Policji ze Strażą Miejską. 

W okresie sprawozdawczym współpraca ta polegała głównie na następujących 

działaniach: 

1. Bieżących spotkaniach przedstawicieli obydwu jednostek celem wymiany informacji 

zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Koordynacji działań prewencyjnych.  

3. Dyżurni KPP i SM telefonicznie informowali się wzajemnie o bieżących wydarzeniach 

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

koordynowali wspólne działania.  

4. Funkcjonariusze wspólnie podejmowali działania o charakterze akcyjnym na rzecz     

bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania przypadkom naruszania     

prawa, w tym m.in.: bezpiecznej drogi do szkoły, kontroli prędkości pojazdów. 

5. Strażnicy osadzili 16 osób nietrzeźwych w policyjnych pomieszczeniach dla osób 

zatrzymanych do wytrzeźwienia. 
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6. Strażnicy i policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu porządku publicznego podczas 

trwania imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, zgromadzeń i uroczystości, 

w tym imprez masowych. 

7. Podjęliśmy również wspólne skoordynowane działania w akcjach:  

a. „Bezpieczne ferie”, 

b. „Zakończenie roku szkolnego”, 

c. „Wakacje 2021”, 

d. wspólne patrole w dni najbardziej zagrożone, wynikające z przeprowadzanych 

przez Komendę Powiatowa Policji comiesięcznych analiz zdarzeń na terenie miasta. 

8. Decyzją Wojewody Łódzkiego wydaną na podstawie art. 9 ust. 5a ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1763) straże gminne 

(miejskie) zostały skierowane do wspólnych działań z Policją zgodnie ze wskazaniami 

komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji. 

Uwzględniając charakter i zakres wykonywanych zadań przez obydwie formacje, 

współpraca ta przebiegała bardzo dobrze i nie napotykała na utrudnienia mogące mieć 

negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, wyznaczył Urząd Miejski 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 w 2021 roku 

powierzył między innymi Straży Miejskiej. W okresie sprawozdawczym osoby skazane 

przepracowały 4325,5 godziny. Skazani brali udział w pracach porządkowych na terenie 

miasta. W ramach tych prac osoby te dbały o czystość i porządek w rejonie dróg publicznych, 

sprzątały pasy zieleni, place zielone oraz ręcznie odchwaszczali chodniki, a w okresie 

zimowym usuwali pryzmy śniegu oraz zlodowacenia przy przejściach dla pieszych. 

W ramach współpracy z instytucjami i wydziałami UM funkcjonariusze Straży 

Miejskiej wykonali: doręczyli 54 wezwania do stawienia się na MKRPA. Pełnili służbę pod 

telefonem w trakcje kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez MKRPA.  
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Straż Miejska w zakresie konwojowania wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, 

wykonała 13 takich konwojów. 

Straż Miejska informowała 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, niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne, uszkodzone budki 

telefoniczne 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: 

1. obchody świąt kościelnych: Boże Ciało, Oktawa Bożego Ciała, 1 listopada, 

2. uroczystości: 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada, 

3. zawody triathlonowe, wyścig kolarski, 

4. 700-lecie obchodów Rawy Mazowieckiej (rejon zalewu Tatar i rejon zamku),  

5. Koncert Rawa gra bluesa 

6. Zabezpieczenie imprez organizowanych w Parku Miejskim. 

 

Finanse i inwestycje 

 

Dochody budżetu Miasta Rawa mazowiecka w 2021 roku planowano w wysokości 

111 919 989,11 zł, wykonano w wysokości 105 415 957,76 zł,  co stanowi 94,19 % realizacji 

planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 102 813 936,78 zł  tj. na poziomie 99,57 % 

planu rocznego. Dochody majątkowe wykonano na kwotę  2 602 020,98 zł, co stanowi 30,6 

% planu rocznego. W wykonanych dochodach bieżących główne źródła wpływów stanowią: 

• subwencja oświatowa z budżetu państwa – 14 771 397,00 zł; 

• dochody z dotacji celowych z budżetu państwa i innych funduszy celowych na 

realizację zadań własnych i zleconych  – 26 485 529,95 zł; 

• dochody z podatków i opłat lokalnych  – 16 622 417,87 zł; 

• dochody z udziałów w podatkach  PIT i CIT – 29 739 706,92 zł; 

• dochody z opłat za gospodarowanie mieniem komunalnym i wpływy z dywidendy  – 
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4 788 688,62 zł. 

W dochodach majątkowych głównie źródło stanowią dotacje z zewnętrznych źródeł  jako 

środki na dofinansowanie inwestycji miejskich:  dofinansowanie z  Funduszu Dróg 

Samorządowych – kwota 1 368 860,00 zł, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego 

w kwocie 238 064,48 zł na budowę budynku mieszkalnego, z RPO Województwa Łódzkiego 

kwota 134 927,02 zł na dofinansowanie projektu rawski e Urząd, z WFOŚ i GW w Łodzi w 

kwocie 154 377 zł na budowę ścieżki rowerowej, z budżetu państwa kwota 523 500 zł na 

projekty w szkołach podstawowych „Laboratoria przyszłości”, kwota 7 999,99 zł na 

refundację wydatków przygotowania wniosku dotyczącego dokumentacji budowy Centrum 

Opiekuńczo mieszkalnego. Planowane środki z dofinansowania z RPO Województwa 

Łódzkiego na realizację Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka oraz termomodernizację hali 

Tatar zasilą budżet  w roku następnym. 

Średni dochód na jednego mieszkańca ( stale zamieszkałego w mieście)  w 2021 roku to 

kwota 6 375,32 zł. Dochód z podstawowych dochodów podatkowych (wskaźnik G) na 

jednego mieszkańca  miasta wyniósł 2 787,82 zł. Dla porównania w innych gminach wskaźnik 

G za 2021 r. wynosił:  

w Białej Rawskiej to 1 495,78 zł, w Gminie Rawa Mazowiecka stanowił wysokość 2 058,66 zł, 

miasto Tomaszów Mazowiecki to kwota 1 864,52 zł, miasto  Brzeziny z kwotą 1 555,58 zł. 

Wydatki planowano w 2021 r. w wysokości 130 063 395,11 zł, wykonano w wysokości 

112 660 093,18 zł,  co stanowi 86,62 % realizacji planu. 

Wydatki bieżące planowano na kwotę  95 389 895,11 zł, wykonanie na kwotę 90 631 656,89 

zł, co stanowi 95,01 % realizacji planu. 

W wykonanych wydatkach bieżących największą pozycje stanowią wydatki na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w kwocie łącznej 40 339 139,96 zł, która stanowi 

44,50 % wydatków bieżących. 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. wydatki rzeczowe ( zakup towarów i 

usług, opłaty za media, prace remontowe, telefony, szkolenia, ubezpieczenie majątku, opłaty 

za wywóz śmieci oraz inne), to kwota  17 566 042,19 zł. 
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Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( świadczenia 500 plus, 300 plus, wypłaty z funduszu 

alimentacyjnego, stypendia, zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia z BHP)  na kwotę  

24 778 091,30 zł. 

Wydatki na dotacje celowe z budżetu Miasta na realizację zadań bieżących na kwotę 

7 324 909,31 zł, z czego: 

• przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych – 2 660 000, 00 zł 

• przekazane dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych –  

      4 664 909,31 zł. 

Wydatki na obsługę długu na kwotę ( odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych 

obligacji) na kwotę 534 774,13 zł. 

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 22 028 436,29 zł, która stanowi 20 % 

wydatków ogółem poniesionych w 2021 r. Wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w 

2021 r. to 1 332,23 zł. 

W 2021 roku  Miasto Rawa Mazowiecka realizowało 34 zadania inwestycyjne  

i zakupy inwestycyjne. 

Prowadzone inwestycje miejskie dotyczyły następujących dziedzin życia: 

1) Drogi publiczne gminne – zrealizowano prace inwestycyjne na kwotę  787 264,59 zł, 

2) Gospodarka gruntami i budownictwo mieszkaniowe – wydatki to kwota 734 100 zł, 

3) Administracja samorządowa – wydatki to kwota 647 986,95 zł 

4) Bezpieczeństwo publiczne – wydatki to kwota 188 520,12 zł, 

5) Oświata i wychowanie, opieka nad dziećmi do lat 3 – kwota wydatków 502 495,19 zł, 

6) Ochrona zdrowia – kwota wydatków 173 000,00 zł 

7) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota wydatków 505 614,00 zł, 

8) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków 9 284 456,97 zł, 

9) Kultura fizyczna – kwota wydatków 1 633 372,23 zł. 
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Budżet Miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2021 roku zamknął się deficytem w wysokości 

7 244 135,42 zł, przy planowanym  w wysokości 18 143 406,00 zł. 

W 2021 roku uzyskano po raz kolejny, z uwagi na wysoki stopień realizacji dochodów 

bieżących i jednocześnie niższe niż planowano wykonanie wydatków bieżących, nadwyżkę 

dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 12 182 279,89 zł, przy 

planowanej na koniec roku w wysokości 7 873 194,00 zł. 

W 2021 r. uzyskano przychody budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek, emisji papierów 

wartościowych na kwotę 14 102 918,00 zł oraz wolnych środków z rozliczenia budżetu za lata 

poprzednie i pozostałych niewykorzystanych środków przychody w wysokości 14 575 516,57 

zł.  W 2021 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę łączną  

3 498 350,13 zł.  

Na dzień 31.12.2021 r. zadłużenie miasta Rawa Mazowiecka z tytułu kredytów, pożyczek 

oraz emisji papierów wartościowych wynosiło 52 913 297,48 zł, kwota ta stanowi 50,19 % 

wykonanych dochodów budżetu Miasta na koniec roku. 

Zobowiązania te dotyczą WFOŚ i GW w Łodzi, NFOŚiGW w Warszawie, banków 

komercyjnych oraz nabywców obligacji komunalnych Miasta Rawa Mazowiecka. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pomimo iż w 2021 r. nastąpiło zwiększenie kwoty 

długu, maksymalny dopuszczalny wskaźnika spłaty zobowiązań dla tego roku określony  

w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosił 12,52, natomiast wykonany został na 

poziomie 3,92, co oznacza, że faktycznie stanowił  31,31 % dopuszczalnego wskaźnika dla 

tego roku.  

Informacja o wynikach finansowych miejskich instytucji kultury (kwoty w zł.) 

Wyszczególnienie Miejski Dom 

Kultury 

Miejska 

Biblioteka 

Publiczna 

Muzeum Ziemi 

Rawskiej 

Stan środków na rachunku 

bankowym na dzień 1.01.2021 r. 

33 951 3 553 6 887 



 

str. 68 
 

Dochody i przychody ogółem w 

tym: 

1 277 506 873 691 572 364 

- dotacja z budżetu  

Miasta 

1 210 000 840 000 570 000 

- dotacja celowa z Ministerstwo 

Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego 

11 000 

(organizacja 

koncertu) 

17 500  

(zakup 

księgozbioru) 

x 

- dochody własne 56 146 6 361 1 234 

- pozostałe przychody 360 9 830 1 130 

Koszty ogółem w tym: 1 262 445 859 797 567 317 

- wynagrodzenia, składki ZUS, FP 

i fundusz socjalny 

608 470 575 435 371 764 

- zakup usług materialnych 164 847 14 765 57 823 

- zakup materiałów, 

wyposażenia  

90 268 69 702 32 320 

- zakup księgozbioru x 81 612 x 

- zakup energii, wody i gazu 94 872 31 934 55 923 

- zakup usług niematerialnych w 

tym: imprezy, koncerty, czynsze 

268 466 66 956 28 218 

- podatki, opłaty, ubezpieczenia 20 149 5 278 11 502 
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Instytucje kultury i sportu 

 

Muzeum Ziemi Rawskiej 

W 2021 r. Muzeum Ziemi Rawskiej podobnie jak inne placówki kulturalne z naszego 

miasta musiało dostosować swą działalność do realiów pandemii. Na bieżąco więc staraliśmy 

się dostosowywać do aktualnych w danym momencie wytycznych służb sanitarnych i 

stosować takie rozwiązania, które bez zasadniczego uszczerbku w zakresie prowadzenia 

działalności statutowej zapewniały bezpieczeństwo zarówno zwiedzającym, jak i 

pracownikom muzeum.  

Wśród stałych elementów obecnych w programie muzeum były ferie, czyli propozycje 

związane z zapewnieniem oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży w tym okresie. Ponieważ w 

tym czasie obowiązywały akurat obostrzenia związane z epidemią Covid-19 zorganizowane 

zostały warsztaty w formie on-line. Wszyscy zainteresowani zaproszeni zostali do śledzenia 

profilu muzeum na Facebooku. Poza tym różne zajęcia  udostępniane były w formie 

transmisji w Internecie, a były to: 

- 04.01.2021 r. – „Wyczarowane z papieru” – warsztaty wycinankarskie z twórcą ludowym 

Aleksandrem Dutkiewiczem (liczba odbiorców wg portalu Facebook – 3324) 

- 05.01.2021 r. „I Ty możesz zostać Skłodowską-Curie” - warsztaty chemiczne z dr. Marcinem 

Doleckim z Muzeum Farmacji w Warszawie (liczba odbiorców wg portalu Facebook – 1547) 

- 07.01.2021 r. „Tajemnice rawskiego zamku” – gawęda wokół historycznych tajemnic i 

ciekawostek Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie w wykonaniu dyrektora Muzeum Ziemi 

Rawskiej dr. Marcina Broniarczyka (liczba odbiorców wg portalu Facebook – 4196) 

- 08.01.2021 r. „Ludowe pająki” – warsztaty rękodzielnicze z twórczynią ludową Genowefą 

Kosiacką-Bąk. (liczba odbiorców wg portalu Facebook – 1327) 

W miesiącach luty-marzec we współpracy z panem Robertem Gałeckim, mieszkańcem 

Rawy zaprezentowana została na profilu muzeum na Facebooku wizualizacja rekonstrukcji 

zamku rawskiego. Inicjatywa ta wzbudziła ogromne zainteresowanie mieszkańców Rawy i nie 

tylko. Świadectwem tego były bardzo liczne udostępnienia postów, których kolejne odsłony 

były prezentowane na przestrzeni kilku tygodni i odnotowały łączny zasięg ponad 100 000 

odbiorców! Materiał na ten temat pojawił się również w głównym wydaniu Teleexpresu. 

Artykuł na ten temat ukazał się również na stronie internetowej magazynu 
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popularnonaukowego „Archeologia Żywa”. Jest to to największy w Polsce portal i magazyn o 

archeologii.   Należy tu podkreślić, że Muzeum Ziemi Rawskiej było i jest aktywne cały czas w 

Internecie poprzez regularne prezentacje,  m. innymi „Karty z dziejów Rawy” ukazujące 

różnego rodzaju ciekawostki historyczne z dziejów miasta i regionu, dawną prasę, bądź 

ciekawe zabytki ze zbiorów muzeum.  

Począwszy od marca nasze muzeum uczestniczyło jako partner Miejskiego Domu 

Kultury w Rawie Mazowieckiej w projekcie „Rawskie Etno Chwile” dofinansowanym ze 

środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”. Był to cykl m. innymi różnych warsztatów 

z udziałem twórców ludowych i spotkań promujących folklorystyczne dziedzictwo regionu. 

Muzeum współpracowało też z Miejską Biblioteką Publiczną w Rawie przy cyklu spotkań i 

prezentacji „Chodź opowiem Ci bajeczkę”.  

W dniu 15 maja muzeum tradycyjnie wzięło udział w „Nocy Muzeów”.  W godz. 18-24 

otwarte dla zwiedzających były siedziba główna Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Łowickiej 

26, Baszta Zamku Książąt Mazowieckich oraz Jatki Miejskie. Szczególnie te ostatnie cieszyły 

się dużą popularnością jako nowy obiekt muzealny. W sumie tego dnia nasze obiekty 

odwiedziło blisko 500 zwiedzających.  

21 czerwca w siedzibie głównej muzeum przy ul. Łowickiej 26 miał miejsce wernisaż 

wystawy „Wyczarowane z papieru... wycinanki Aleksandra Dutkiewicza”. Aleksander 

Dutkiewicz to twórca ludowy z Inowłodza, laureat wielu nagród i wyróżnień w konkursach i 

przeglądach folklorystycznych, od wielu lat współpracujący z naszym muzeum. Wystawa 

została zorganizowana w 50- lecie jego pracy twórczej. Wystawę wycinanek Pana Aleksandra 

można było zobaczyć przez całe wakacje i jeszcze w pierwszych tygodniach roku szkolnego, 

do 18 września.  

„Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak, Europejczyk, Mąż stanu i Artysta” - to 

tytuł kolejnej wystawy czasowej, która była prezentowana w okresie wakacyjnym. Wystawa 

pochodziła ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Była to pierwsza wystawa 

czasowa prezentowana w naszym nowym oddziale - Jatkach Miejskich. Jej wernisaż miał 

miejsce w dniu 7 lipca, zaś sama wystawa była czynna do połowy października.  

11 lipca na terenie przy Miejskim Domu Kultury miała miejsce impreza plenerowa będąca 

podsumowaniem projektu „Rawskie Etno Chwile”. Pracownicy Muzeum Ziemi Rawskiej – 

jako przedstawiciele partnera projektu przygotowali na tę okazję prelekcję „Tradycje ludowe 
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regionu rawskiego” oraz wystawę tkanin ze zbiorów muzeum. Ponadto w lipcu w Lubochni 

odbyła się impreza pn. „Folk Fashion Show” – pokaz mody ludowej. Projekt realizowany był 

przez Stowarzyszenie „Step by Step” i był dofinansowany ze środków Ministra Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 

"EtnoPolska 2021" i Gminę Lubochnia. Muzeum Ziemi Rawskiej było jednym z partnerów 

tego projektu.  

W ramach współpracy z Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie w dniu 6 sierpnia 

miał miejsce wernisaż wystawy „Ludowa Wycinanka Ziemi Rawskiej”. Wycinanka ludowa ze 

zbiorów Muzeum Ziemi Rawskiej była prezentowana na Kaszubach do połowy października i 

cieszyła się dużym zainteresowaniem, przyczyniając się tym samym do promocji rawskiego 

folkloru i dziedzictwa daleko poza regionem.   

W dniu 3 września, miała miejsce konferencja popularnonaukowa „Księstwo Rawskie. 

Archeologia – historia – dziedzictwo kulturowe”, którą Muzeum Ziemi Rawskiej 

zorganizowało ze względów logistycznych w gościnnych progach Miejskiego Domu Kultury 

im. D. Siedzikówny „Inki”. Do udziału w konferencji w charakterze referentów udało się nam 

zaprosić znakomitych gości m.in. wybitnych specjalistów od dziejów Mazowsza za panowania 

książąt - Panią Profesor Agnieszkę Teterycz-Puzio z Akademii Pomorskiej w Słupsku, autorkę 

biografii książąt Konrada Mazowieckiego i Bolesława II; Pana Profesora Janusza 

Grabowskiego, autora „Pocztu książąt i księżnych mazowieckich”, a także archeologów 

prowadzących wykopaliska i nadzory przy rewitalizacji miasta, którzy zaprezentowali 

dotychczasowy wykaz znalezisk i efekty swojej pracy. Konferencja spotkała się z dużym 

zainteresowaniem mieszkańców, którzy przybyli do sali widowiskowej MDK, zaś transmisja 

on-line umożliwiła zapoznanie się z treścią wystąpień także miłośnikom rawskiej historii 

spoza miasta i regionu. W planach na 2022 r. jest wydanie tych materiałów w formie 

książkowej.  

W dniu 4 września na terenie Zamku Książąt Mazowieckich odbył się piknik 

historyczny, który cieszył się wielkim zainteresowaniem mieszkańców. W programie były 

m.in. warsztaty i pokazy łucznicze, pokazy walki, warsztaty fechtunku i musztry, gawędy o 

broni, oporządzeniu wojskowym i życiu szlachty, pokazy artyleryjskie w wykonaniu Braci 

Herbowej Ziemi Rawskiej; pokaz musztry ułańskiej w wykonaniu członków Stowarzyszenia 

Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala, a także stoisko 
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promocyjne żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. W 

pikniku wzięło udział ok. 700 osób.  

 W dniu 12 września muzeum uczestniczyło w kolejnej edycji projektu Europejskie Dni 

Dziedzictwa. Tym razem odbywały się one pod hasłem „Smaki dziedzictwa”. Znakomicie 

pasowało ono do naszego nowego obiektu – Jatek miejskich. Zorganizowany został wówczas 

cykl wydarzeń w niedzielne popołudnie pod hasłem „Smaki ziemi rawskiej”. W programie 

wydarzenia znalazły się m.in.: zwiedzanie wystawy stałej „Jatki miejskie dawnej Rawy”; 

degustacja potraw Pomidorowej Wioski (Sierzchowy), stoisko Pasieki Rawski Miodek, a także 

blok konkursów rodzinnych (m.in. ubijanie masła, kiszenie kapusty, lepienie pierogów).  

 W dniu 11 października w siedzibie głównej muzeum przy ul. Łowickiej 26 miał 

miejsce wernisaż kolejnej wystawy czasowej pod tytułem „Bajkowy świat lalek” ze zbiorów 

prywatnych rawianki Bożeny Misztal. Inicjatywa ta wpisuje się w propagowany przez 

muzeum od kilku lat trend współpracy naszej placówki z mieszkańcami miasta i regionu, 

dzięki czemu co pewien czas mamy okazję zaprezentować w formie wystaw czasowych pasje 

kolekcjonerskie naszych mieszkańców. Wystawa cieszyła się i nadal cieszy wielkim 

zainteresowaniem, szczególnie zorganizowanych grup szkolnych, wobec czego została 

przedłużona niemal do końca lutego 2022 r.  

  Z kolei w dniu 15 października w Jatkach Miejskich prelekcję pn.„400-lecie 

studukatówki bydgoskiej Zygmunta III Wazy 1621-2021” wygłosił Pan Zbigniew Piotrowski, 

który prywatnie jest pasjonatem numizmatyki i kolekcjonerem z długoletnim stażem. 

 Kontynuując współpracę z Miejskim Domem Kultury im. Danuty Siedzikówny „Inki” 

zainaugurowany został cykl kameralnych spotkań muzycznych pod hasłem „Muzyczna jatka”. 

Ideą tego przedsięwzięcia są comiesięczne kameralne koncerty muzyczne odbywające się w 

Jatkach Miejskich. W 2021 r. odbyły się też koncerty: „Co nom w dusy gro” w dniu 20 

października, 17 listopada pieśni niepodległościowych z okazji Narodowego Dnia 

Niepodległości w wykonaniu zespołu BELFERband, zaś w dniu 15 grudnia koncert tematyczny 

z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 

 W dniu 6 grudnia w Jatkach Miejskich miały miejsce warsztaty mikołajkowe 

prowadzone przez pracowników muzeum, w których wzięli udział podopieczni Gminnego 

Domu Kultury w Rzeczycy.   

 Przedstawiony powyżej chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń i działań 

kulturalnych prowadzonych w 2021 r. ma oczywiście syntetyczny i skrótowy charakter. 
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Muzeum na co dzień przyjmowało zwiedzających, zarówno osoby prywatne jak i grupy 

zorganizowane, odpowiadało na zapytania dotyczące historii miasta czy regionu, czy 

chociażby brało udział w wydarzeniach miejskich jako przykład można podać m.in. „Urodziny 

miasta”. Ponadto dyrektor Muzeum Ziemi Rawskiej – dr Marcin Broniarczyk wielokrotnie 

reprezentował placówkę jako uczestnik obchodów ważnych rocznic historycznych i świąt 

państwowych nierzadko w charakterze prelegenta przedstawiającego okolicznościowy rys 

historyczny , bądź też – jak w przypadku wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Rawa Mazowiecka profesorowi Mirosławowi Nagielskiemu, sylwetkę Honorowego 

Obywatela i jego wkład w popularyzację historii regionu. Przy tego typu okazjach 

prezentowane były nierzadko również okolicznościowe wystawy przygotowywane przez 

dyrektora i pracowników muzeum jak chociażby „Poczet Honorowych Obywateli Miasta 

Rawa Mazowiecka” czy też „Stan wojenny. 40 lat później”.   

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

Mijający rok w naszej bibliotece to stopniowy powrót do normalności i funkcjonowania w 

pełnej gamie możliwości po obostrzeniach spowodowanych pandemią. Książki w 

kwarantannie, spotkania autorskie czy promocja czytelnictwa przeniesiona całkowicie do 

social-mediów chyba na długo pozostaną w naszej pamięci. To także potwierdzenie, jak 

ważną rolę pełnią książki, biblioteki lecz przede wszystkim bibliotekarze w życiu naszego 

społeczeństwa. Chwila rozmowy, bezpośredni kontakt, uśmiech i dobór odpowiedniej 

literatury to jedne z najwspanialszych cech mniejszych bibliotek.   

W ubiegłym roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej zorganizowane 

zostało szesnaście spotkań autorskich z najlepszymi pisarzami w naszym kraju, odbyły się 

warsztaty z malowania na jedwabiu, które poprowadziła pani Joanna Liszewska, wsparliśmy 

promocję książki Marzeny Ciesielskiej w ramach akcji „O uzależnieniach bez paniki”. 

Biblioteka to miejsce otwarte na inicjatywy mieszkańców i instytucji działających w naszym 

mieście. Efektem tego jest współpraca z rawskimi Skautami, którzy systematycznie się tam 

spotykają, biblioteka była również partnerem gier terenowych które zorganizowali skauci. 

Swoją przystań w bibliotece znaleźli również członkowie Stowarzyszenia „Dzieci Natury”. Są 

to kreatywne zajęcia dla dzieci, które trenują uwagę, koncentrację, wykonują zadania z 

zakresu arytmetyki mentalnej oraz rozwijają się plastycznie. W bibliotece odbyły się też 
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szkolenia Młodzieżowej Rady Miasta oraz spotkania rawianek z grupy „be a change” . 

Powstało też stanowisko komputerowe dla osób poruszających się na wózkach. Dzięki 

udziałowi w projekcie Fundacji Larix  rawska biblioteka otrzymała  dwa „czytaki”, czyli 

urządzenia na których osoby słabowidzące mogą słuchać książek. Są one udostępniane bez 

żadnych opłat. Poza tym zrealizowany został projekt pn. „Sieć na kulturę” we współpracy z 

wolontariuszami z klasy 8 b Szkoły Podstawowej nr 2. Był to miesięczny cykl szkoleń z 

kompetencji medialnych dla młodzieży dzięki czemu uczestnicy pozyskali zarówno wiedzę jak 

i sprzęt - 4 laptopy i 2 tablety.  W 2021 r. biblioteka systematycznie włączała  się w różne 

akcje charytatywne, z których najważniejsze to: udział w WOŚP,  organizacja zakupów 

dwukrotna wysyłka paczek pełnych książek dla rodaków na wschodzie oraz pacjentów 

oddziałów onkologicznych, zainicjowanie akcji #PisarzeDlaAndzi w której książki ze 

szczególnymi dedykacjami i wpisami autorów przeznaczane są na licytację dla małej Andzi 

Kocik z Białej Rawskiej. 

W 2021 roku zorganizowane zostały także tzw. „Eko-akcje” podczas których, do każdego 

wypożyczenia wszyscy biorący udział w akcji czytelnicy otrzymywali jabłka, przepiękne 

krzewy, trawy ozdobne a nawet drzewka. Pan dyrektor wraz z pracownikami MBP pozyskali 

rośliny od naszych lokalnych producentów.  W minionym roku biblioteka aktywnie włączyła 

się w akcje promujące czytelnictwo: Narodowe czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom, Z 

książką na walizkach,  Mała Książka – Wielki Człowiek, Tydzień Bibliotek , zorganizowane 

zostały dwa cykle  „Chodź, opowiem Ci bajeczkę” oraz #MBPzprzymróżeniemOKA,  za które 

nasza biblioteka otrzymała nagrodę w kategorii kreatywne promowanie czytelnictwa 

„Zwyrtała” na Festiwalu Książek Rabka Zdrój. Na potrzeby tych akcji powstało kilkadziesiąt 

filmików związanych z literaturą i biblioteką, mini-spektakl wystawiony w miejskiej parkowej 

altanie oraz książkowa miejska gra terenowa. Zorganizowane zostały dwa kiermasze książek 

które cieszyły się ogromną popularnością i rekordową frekwencją.  Dla naszych najmłodszych 

czytelników prowadzone były lekcje biblioteczne w  Oddziale dla Dzieci. W minionym roku 

zorganizowane zostały też Ferie z MBP (on-line), wakacje z MBP oraz wizyta Mikołaja. 

Podczas ferii i wakacji dodatkową atrakcją był spektakl Teatru Arlekin oraz wakacyjny 

bajkowy piknik w parku miejskim. W mijającym roku nie zabrakło w naszej bibliotece 

konkursów, oczywiście tych książkowych ale i plastycznych oraz fotograficznych. Rawska 

MBP była jednym z partnerów konkursu na „Opowiadanie o Rawie Mazowieckiej i Ziemi 
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Rawskiej”. Konkurs zorganizował serwis i gazeta KochamRawe.pl, została wydana książka 

oraz audiobook z najlepszymi opowiadaniami, a finał konkursu odbył się w sali 

konferencyjnej naszej biblioteki. Na uwagę zasługują jeszcze trzy kolejne konkursy; pierwszy 

organizowany z przyjaciółmi z Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej skierowany 

był do przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkół podstawowych z terenu powiatu 

rawskiego. Drugi, zorganizowany wspólnie z Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, w którym do wygrania były dualne czujki tlenku węgla i 

dymu. 

W minionym roku z programu MKDN i S biblioteka pozyskała 17 500 zł dotacji, za którą to 

kwotę zakupione zostały nowe książki. Miniony rok to także istotne inwestycje w siedzibie 

MBP, czyli montaż klimatyzacji w wypożyczalni, czytelni oraz sali konferencyjnej. Pieniądze 

na ten cel pozyskane zostały z lokalnego Budżetu Obywatelskiego.  

W poprzednim roku cała działalność rawskiej biblioteki widoczna była w mediach 

społecznościowych. MBP prowadzi dwa kanały na Fb, kanał biblioteczny Instagram, YouTube 

i  jako pierwsza w swojej kategorii w województwie łódzkim ma założony profil Tik-Tok oraz 

dostęp do ebooków i audiobooków na portalu Legimi (dofinansowany przez sponsorów).  

 

Miejski Dom Kultury 

Miniony rok ze względu na trwającą pandemię koronawirusa nie był rokiem łatwym w 

prowadzeniu Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. Ciągłe restrykcje, 

ograniczenia a także czasowe zamknięcie spowodowały, że dyrektor i pracownicy domu 

kultury musieli mierzyć się z wieloma trudnościami, nie tylko natury organizacyjnej ale też i 

finansowej. Jednak mimo wszystko wiele udało się osiągnąć i zorganizować. Do 

najważniejszych wydarzeń związanych z działalnością Miejskiego Domu kultury w minionym 

roku należą:  

Upowszechnianie amatorskich form działalności artystycznej  w formie wystawy : fotografia 

Przemysław Konefał, pejzaże  Jan Łuczyński, obrazy Iwony Góraj, natura Kamila Łysoniewska, 

spojrzenie – fotografia Magdalena Wołk, Iwona Góraj Dzieciom, „W moim kadrze…” Barbara 

Glasser, Uchwycić polskie lato, Jesienny świat, Jesienny park, Świąteczny kufer rozmaitości. 

about:blank
about:blank
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Kolejną wystawą była wystawa pn. RAWIANIE  I ICH PASJE: Wielkanocne kartki - Grażyna 

Czarnecka, Domowe Robótki  - Danuta Pacho, Barbara Strutyńska i jej pasje, Haftowane 

obrazy – Weronika Nowojska -Wąs. 

W ramach rozpowszechniania i utrwalania tradycji  kulturowych w społeczeństwie 

zorganizowany został szereg konkursów wokalnych: konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenki 

Świątecznej „Śpiewajcie aniołowie”, „Brzydula i Rudzielec”, „Parostatkiem w piękny rejs…”, 

Rawski Mityng Wokalny, Majowe Śpiewanki Przedszkolaków, Festiwal Pieśni Patriotycznej 

„Biało Czerwone Nuty, Rawski Festiwal  Piosenki   „Wlazł kotek na płotek”. Odbyły się 

również konkursy plastyczne o bardzo różnorodnej tematyce: Laurka dla Babci i Dziadka, 

kartka Walentynkowa , Wielkanocne ozdoby – Stroik świąteczny, Orzeł Biały, Obrazek Mamy, 

Jesienny Świat, Boże Narodzenie w tradycji  i współczesności -„ Świąteczny kufer 

rozmaitości”. 

Nie zabrakło też zajęć teatralnych, których zwieńczeniem był „Mały konkurs recytatorski”. 

Z dziedziny fotografii odbyły się dwa konkursy, pierwszy pod tytułem. „Uchwyć polskie lato” 

a drugi  „Jesienny Park w obiektywie”. Wszystkie spotkania i konkursy zgromadziły bardzo 

dużą liczbę zainteresowanych w różnym wieku. 

Pośród działalności Miejskiego Domu kultury w ubiegłym roku należy również wymienić 

organizację obchodów uroczystości okolicznościowych ku poszanowaniu pamięci i 

umocnieniu tożsamości narodowej: Dzień Żołnierzy Wyklętych, Rocznica Uchwalenia 

Konstytucji 3-Maja, Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Dzień Edukacji Narodowej, 

Rocznica Odzyskania Niepodległości.  

Pośród wspomnianych wyżej form działalności nie zabrakło też rozpowszechniania 

amatorskiej i profesjonalnej twórczości muzycznej. Odbyło się w tym temacie wiele 

koncertów i spektakli profesjonalnych artystów estradowych: spektakl teatralny „Rubinowe 

gody”,  „Ja Lem”, „Robotrons”, spektakl on- line „Wielkanocne przygody krówki Matyldy”, 

Kabaret Paranienormalni, Kabaret Ani Mru Mru, „Dzień Dziecka z Ruphertem i Rico”, 

Sax&Carnaval , Sax & Valentines, Women & Sax, koncert Anny i Romualda Spychalskich  

„Warszawo Pamiętamy…”, Dni Muzyki Klasycznej  ”Usta milczą, dusza śpiewa…”,koncert 

muzyki sakralnej – Perły muzyki sakralnej, koncert fortepianowy  z okazji 80. rocznicy śmierci 

Paderewskiego, „ Hotelik Demode”  – koncert z okazji dnia edukacji, „Paderewski all 
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inclusive” – koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Rawska Jesień Jazzowa  

O.N.E. Quartet,  Anna Jurksztowicz – koncert świąteczny. 

Odbyły się również koncerty i przeglądy amatorskiego ruchu muzycznego: Raz na Ludowo, 

Muzykowanie w Altanie. Zorganizowany został też „Mały Konkurs Recytatorski” 

W 2021 roku w zakresie rozwijania zainteresowań i wyszukiwania talentów odbyło się wiele 

warsztatów artystycznych z dziedziny plastycznej – rysunek i malarstwo, „Świetlica 

artystyczna, „Senior maluje” , z dziedziny wokalnej: wokalno-taneczna „Wesołe Nutki”, nauki 

gry na instrumentach, Rawski Klub Literacki. 

           Rawski dom kultury aktywnie włączył się też w organizację czasu wolnego dzieci i 

młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji. Były to zajęcia zorganizowane w trybie on-line 

(teatrzyki dla dzieci, warsztaty artystyczne, nie zabrakło też atrakcji dla dorosłych - plener 

malarski „Rawskie Impresje”, imprezy plenerowe Powitanie Lata, Popołudnie z MDK, 

Niedziela z MDK, Gramy na Finał, Kino Konesera, Muzyczna Jatka projekt realizowany we 

współpracy z MZR , „Co nom w dusy gro”, „A to ułany…”, „13 grudnia roku pamiętnego…”. 

Dom kultury w 2021 roku zaangażował się również w różnego rodzaju projekty edukacyjne: 

 „RAWSKIE ETNO CHWILE” dofinansowany   ze środków MKDNiS w ramach programu 

Narodowego Centrum Kultury "EtnoPolska 2021", Architektoniczny spacer po Rawie - 

Dlaczego ten dom tak wygląda? Architektura pod lupą  dla najmłodszych – II edycja", 

dofinansowanego ze środków MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Pomimo trudnego okresu w ubiegłym roku w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej 

udało się przeprowadzić kilka inwestycji i remontów: wymiana daszku nad wejściem do 

budynku, remont elewacji budynku, wymiana schodów przy rampie na zaplecze sceny, 

wymiana liter przestrzennych nad wejściem, malowanie sali muzycznej. 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Do najważniejszych wydarzeń i zrealizowanych zadań w 2021 roku przez Ośrodek Sportu i 

Rekreacji należą: przekształcenie terenu  lasu Tatarskiego przy zalewie na tereny rekreacyjne 

co umożliwiło zwiększenie oferty inwestycyjnej. Dzięki temu otwarty został park linowy.  

Rawski OSIR w ubiegłym roku zrealizował wiele równych zadań , które miały na celu 

wzbogacenie oferty dla mieszkańców jak również ułatwienie dostępu do proponowanych 
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usług. Najważniejsze z nich to: koordynowanie prac projektowych oraz remontowych 

zadania  termomodernizacji Hali Tatar, uporządkowanie bazy magazynowej Tatar 

(utwardzenie nawierzchni - wykonanie wiaty), uruchomienie  dmuchanego placu zabaw, 

zamontowanie altany przy  placu zabaw nad zalewem, powstanie przy zalewie  parku dla 

czworonogów, zamontowanie kaczkomatów „Ptasi Bufet”. 

Poza tym w roku ubiegłym OS i R był organizatorem  i współorganizatorem szeregu imprez 

plenerowych, takich jak:  Noc Świętojańska, Mistrzostwa Polski w Kolarstwie, Mistrzostwa 

Polski w Triathlonie, którym towarzyszył zlot Food Trucków oraz Holi Festival Święto 

Kolorów, Maraton Pływacki połączony z Rajdem Rowerowym do Źródeł Rawki, koncert 

„Szanty na Tarasie”, Rawski Rodzinny Rajdu Rowerowy. Na terenie obiektów ośrodka odbyło 

się też wiele imprez sportowych, tj.: zorganizowana została Zakładowa Liga Mistrzów w piłce 

halowej,  Mikołajkowy Turniej Halowy w piłce nożnej. 

W minionym roku pomimo trudności związanych z koronawirusem udało się przeprowadzić 

prace modernizacyjne przy MEW, remont i doposażenie sprzętu wodnego a także 

uporządkowane zostały tereny zielone wokół obiektu po burzach i wiatrach. 

 

Gospodarka Odpadami 

 

W 2021 roku liczba mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka, którzy złożyli deklarację na 

odbiór odpadów komunalnych wynosiła 14 323, natomiast liczba osób zameldowanych, na 

dzień 31.12.2021 r., wg. danych z ewidencji ludności to 17 108 osób. 

Różnica w podanej  liczbie mieszkańców wynika, m.in. z migracji osób, którzy ze względu na 

wykonywaną pracę przebywają poza terenem miasta. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/1/226/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 marca 

2021 r. została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosząca 18,50 zł  miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz stawkę opłat podwyższoną, jeżeli 

odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 55,50 zł miesięcznie 

od osoby. Ponadto przewidziano dla rodzin wielodzietnych ulgę w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosząca 100% zniżki na trzecie i kolejne dziecko 
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w rodzinie, a także zniżkę wynoszącą 10% za posiadanie przydomowego kompostownika i 

kompostowanie bioodpadów. 

Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

miasta Rawa Mazowiecka w 2021 roku wyniósł 3 261 465,10 zł. 

Miasto Rawa Mazowiecka podpisało umowę z firmą Eneris Surowce S.A Oddział w 

Tomaszowie Mazowieckim, wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego na świadczenie 

usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie miasta. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i 

segregowanych z terenu miasta odbywał się zgodnie z harmonogramem odbioru 

utworzonym w oparciu o regulamin utrzymania czystości i porządku.  

Nadwyżki wyżej wymienionych frakcji oraz pozostałe frakcje odpadów podlegających 

selektywnej zbiórce mieszkańcy Rawy Mazowieckiej przekazywali do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Pukininie 140. 

Odpady zebrane z terenu Miasta Rawa Mazowiecka trafiają do ZGO Pukinin. Zakład 

ten w 2019 roku uzyskał status Instalacji Komunalnej w związku z czym prowadzi 

mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych oraz składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania. Ponadto Spółka prowadzi składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz wyrobów azbestowych na podstawie Decyzji  

z dnia 30.04.2020 r. (znak: RŚVI.7222.115.2019) wydaną bezterminowo, Punkt Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz edukację ekologiczną.  

 Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 

oszacowana została na podstawie sprawozdań składanych przez podmioty prowadzące 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, podmiotów zbierających oraz 

informacji złożonych przez PSZOK. Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu 

Miasta Rawa Mazowiecka w 2021 roku wyniosła: 

- odebranych 7 640,7580 Mg 

- zebranych w PSZOK 369,2210 Mg 

- zebranych przez podmioty zbierające 410,84556 Mg     

 Z czego 5191,4400 Mg stanowiły odpady niesegregowane (zmieszane).      
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Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest  

 

Miasto Rawa Mazowiecka w dniu 8 listopada 2021 r. podpisało umowę z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie w formie 

dotacji zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka”. 

Koszt całkowity zadania wyniósł 11.559,24 zł, w tym: 9.568,00 zł stanowiło kwotę dotacji z 

WFOŚ i GW w Łodzi, a 1.991,24 zł pochodziło budżetu miasta Rawa Mazowiecka. 

Realizowane zadanie obejmowało odbiór, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z 19 nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 

ilości 30,58 Mg. 

CEIDG  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie miasta Rawa Mazowiecka w systemie CEIDG było 

zarejestrowanych 2.248 podmiotów, w tym: 

- 103 podmioty nowo zarejestrowane,  

- 88 podmiotów wyrejestrowało swoją działalność.  

 

Ochrona środowiska 

 

W 2021 roku  wydano łącznie  10  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym:  

1. wydano 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak potrzeby 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla Inwestorów w zakresie  

polegających na: 

1) „Rozbudowie i przebudowie hali produkcyjno-magazynowej wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania polegającą na prowadzeniu działalności zakładu wytwarzającego kable 

optyczne”. Inwestycja będzie realizowana na działkach o nr ew. 6/20 i 6/16 obręb 5 

przy ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej, powiat rawski, województwo łódzkie. 

Inwestor: Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Podwale nr 83/7.4. 
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2) „Realizacji punktu skupu surowców wtórnych Centrum Złomu Rawa Marcin Gawlik ul. 

Opoczyńska 6A, Rawa Mazowiecka”, powiat rawski, województwo łódzkie. Inwestor: 

Centrum Złomu Rawa Marcin Gawlik ul. Opoczyńska 6A, 96-200 Rawa Mazowiecka, 

3) „Budowie hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie 

istniejącego zakładu” na działkach o nr ewid. 347, 346 obręb 1 miasta Rawa 

Mazowiecka, powiat rawski, województwo łódzkie, Inwestor:  FMR Lisicki z siedzibą 

przy ul. Wałowskiej 2, 96-200 Rawa Mazowiecka.  

2. wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą potrzebę  

przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko - raport 

Inwestor: FAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Burakowskiej 5/7, 

01-066 Warszawa, dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja linii cynkowania 

ogniowego oraz optymalizacja gospodarki materiałowej w FAM Sp. z o.o. Zakład 

Rawa Mazowiecka w celu dostosowania do zwiększających się wymagań 

ekonomicznych, ekologicznych i formalno-prawnych” zlokalizowanego na działkach o 

nr ewid. 3/24 i 3/45  obręb 5 miasta Rawa Mazowiecka, powiat rawski, województwo 

łódzkie.  

3. wydano 1 decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach  zmieniającą decyzję 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka dla przedsięwzięcia: 

Inwestor: firma HE 3Rawa 1 Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Towarowej 28 w Warszawie,  

zmiana decyzji Burmistrza Miasta  Rawa Mazowiecka znak: GK.6220.1.2019.18 

z dnia  26.11.2019 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu hal magazynowych z częściami 

socjalno-biurowymi wraz z układem komunikacji wewnątrzzakładowej oraz obiektami 

i urządzeniami towarzyszącymi” zlokalizowanego przy ul. Mszczonowskiej w Rawie 

Mazowieckiej i Konopnicy, powiat rawski, województwo łódzkie.  

4. umorzono 2 postępowania ze względu na brak kwalifikacji w rozporządzeniu 

1) Inwestor: firma T-Mobile Polska S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12 w Warszawie  

dla przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie  stacji bazowej telefonii komórkowej 

(instalacja radiokomunikacyjna) T-Mobile Polska S.A. 28643 Rawa Mazowiecka” 

znajdującej się  w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej 36 na działkach o 

numerach ewidencyjnych 149/20, 149/24, 149/21, 149/28  obręb 2 miasta Rawa 

Mazowiecka”,  powiat rawski, województwo łódzkie. 
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2) Inwestor: POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą przy  ul Konstruktorskiej  4 

w Warszawie dla przedsięwzięcia  polegającego na „Budowie  stacji bazowej telefonii 

komórkowej (instalacja radiokomunikacyjna) POLKOMTEL Infrastruktura Sp. z o.o. BT 

31350 Rawa Mazowiecka” znajdującej się  w Rawie Mazowieckiej przy 

ul.  Mszczonowskiej 36 na działce o nr ewid. 149/21  obręb 2 miasta Rawa 

Mazowiecka”, powiat rawski, województwo łódzkie. 

5. przeniesiono 2 decyzje  na innego Inwestora: 

1) firma  INVEST PV 6 Sp. z o.o.  z siedzibą przy al. Walentego Roździeńskiego 1A, 40 – 

202 Katowice  dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej 

„Rawa Mazowiecka 1” o mocy do 3 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 

364, 365/1, 363/3, 362/3, 361/1 obręb 1 w Rawie Mazowieckiej, powiat rawski, 

województwo łódzkie, 

2) firma  INVEST PV 6 Sp. z o.o.  z siedzibą przy al. Walentego Roździeńskiego 1A, 40 – 

202 Katowice dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej 

„Rawa Mazowiecka 2” o mocy do 3 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 

324/4, 325/4, 326/1 obręb 1 w Rawie Mazowieckiej, powiat rawski, województwo 

łódzkie.  

6. wydano jedną decyzję o odmowie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach: 

Inwestor: Zakład Tworzyw Sztucznych „ANTARES” Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. Gen. 

Józefa Hallera 46, 05-620 Piastów dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali namiotowej o 

funkcji magazynowej” realizowanego na działkach o nr ewid.  203/1 i 215/1 obręb 2 

przy ul. Mszczonowskiej 36, powiat rawski, województwo łódzkie, dla której 

inwestorem jest: Zakład Tworzyw Sztucznych „ANTARES” Sp. z o.o. z siedzibą  przy ul. 

Gen. Józefa Hallera 46, 05-620 Piastów. 

Ponadto w 2021 r. zostało wszczęte postępowanie dla przedsięwzięcia polegającego na 

Przebudowie, odbudowie zbiornika „Tatar” na rzece Rawce, tj. docelowo przebudowie 

istniejących zbiorników: zbiornik „Dolna” i zbiornik „Tatar” poprzez połączenie zbiorników w 

jeden zbiornik „Tatar-Dolna”. Sprawa jest na etapie procedowania i wydano postanowienie o 

zawieszeniu postępowania do chwili sporządzenia raportu oceny oddziaływania na 

środowisko  wraz z inwentaryzacją  fauny i flory środowiska wodnego. 
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W 2021 r. na terenie miasta Rawa Mazowiecka dokonano posadzono 240 szt. drzew oraz 

2.890 szt. krzewów. 

 

Infrastruktura drogowa  

 

Długość dróg w gminnych wynosiła 45,88 km, w tym drogi o nawierzchni asfaltowej stanowi  

37,181 km.  

Stan dróg publicznych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni w 2021 roku w stosunku do 

dróg gminnych został oceniony jako dostateczny.  

Długość ścieżek rowerowych (pieszo-rowerowych) na koniec roku 2021 wynosiła: 

• ul. Katowicka - 0,456 km, 

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

• zalew - 3,6 km, 

• park - 0,8 km 

• ul. Targowa - 0,7km 

• ul. J. Sobieskiego – Łowicka - 1,01km. 

 

Mieszkaniowy zasób miasta Rawa Mazowiecka 

 

Mieszkaniowy zasób Miasta Rawa Mazowiecka stanowi 241 lokali zlokalizowanych w 21 

budynkach, z których: 

▪ 13 stanowi własność Miasta Rawa Mazowiecka  

▪ 7 stanowi współwłasność Miasta Rawa Mazowiecka  

▪ 1 nie posiada uregulowanego stanu prawnego i znajduje się w posiadaniu Miasta 

Rawa Mazowiecka  
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Szczegółowy wykaz zasobu mieszkaniowego Miasta Rawa Mazowiecka przedstawia poniższa 

tabela: 

L.p. Lokalizacja obiektu Ilość 

mieszkań 

Stan techniczny Powierzchnia 

użytkowa lokali 

1. ul. Reymonta 11 3 zły 103,16 m2 

2. ul. Warszawska 3 

(oficyna) 

5 średni 161,31 m2 

3. ul. Warszawska 3  6 średni 231,76 m2 

4. ul. Warszawska 1 1 średni 34,52 m2 

5. ul. Przechodnia 1 2 średni 52,60 m2 

6. ul. Łowicka 10 4 średni 72,16 m2 

7. ul. Słowackiego 32 4 średni 124,76 m2 

8. ul. Warszawska 2 5 średni 188,18 m2 

9. ul. Słowackiego 29 1 b. dobry 45,10 m2 

10. ul. Ks. Skorupki 1 15 zły 366,78 m2 

11. ul. Słowackiego 72 6 dobry 199,20m2 

12. ul. Tatar 1 14 zły 354,71 m2 

13. ul. Tatar 4A 17 średni 334,25 m2 

14. ul. Katowicka 26 34 średni 554,30 m2 

15. ul. Mszczonowska 41A 40 b. dobry 1.569,65m2 

16. ul. Mszczonowska 41B 40 b. dobry 1.569,65m2 

17. ul. Zamkowa Wola 22A 2 średni 69,90 m2 

18. ul. 1-go maja 1 6 średni 131,19 m2 

19. ul. Przechodnia 2 10 dostateczny 338,94 m2 

20. ul. Pl. Piłsudskiego 7 18 średni 754,61 m2 

21. ul. Skierniewicka 6 8 dobry 324,23 m2 

 RAZEM 241  6.012,88 m2 
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W 2021 r. zostały przeprowadzone kompleksowe prace remontowe w niżej wymienionych 

lokalach: 

• ul. Przechodnia 1 - wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci miejskiej do budynku 

mieszkalnego za kwotę 7.380,00 zł brutto, 

• ul. Przechodnia 1 - remont lokalu nr 2 za kwotę 12.605,18 zł brutto, 

• ul. Skierniewicka 6 - remont lokalu nr 1 za kwotę 22.000,00 zł brutto, 

• ul. 1 Maja 1 - remont lokalu nr 5 za kwotę 11.000,00 zł brutto, 

• ul. Katowicka 26 - remont lokalu nr 15 i 23 za kwotę 5.569,84 zł brutto, 

• ul. Słowackiego 32 - remont lokalu nr 4 za kwotę 19.000,00 zł brutto, 

• ul. Tatar 4a – remont lokalu nr 8 

 

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 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); 

uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 

ewidencyjny Nr 7 (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 1572);  uchwałą Nr 

XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 

ewidencyjny Nr 4 (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2020r. poz. 5554) ze 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.  
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W związku z potrzebą dokonania korekt w zakresie wyznaczonych kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, w 2021 r. została podjęta uchwała Nr XXXIII/284/21 z 

dnia 18 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

Ponadto, uchwałą Nr XXXIV/294/21 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 

listopada 2021 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w obrębie 7 miasta Rawa Mazowiecka w rejonie ulicy Tomaszowskiej, 

który został przyłączony do miasta Rawa Mazowiecka po zmianie granic dokonanej 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic 

niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1456).  

W 2021 r. kontynuowano również prace nad sporządzeniem nowych jednolitych 

planów miejscowych dla obrębu nr 3 i obrębu nr 2 oraz podjęte zostały uchwały o 

przystąpieniu do sporządzenia jednolitych planów miejscowych dla fragmentu obrębu nr 6 i 

fragmentu obrębu nr 8. Prace nad tymi planami zaplanowane zostały na kolejne lata.   

 

Ewidencja mienia komunalnego miasta Rawa Mazowiecka 

Położenie  Liczba dz. Pow. w m2 Wartość w zł 

OBRĘB 1 158 384 997 8 772 281,00 

OBRĘB 2 285 386 346 9 826 108,00 

OBRĘB 3 19 38 982 1 820 092,00 

OBRĘB 4 523 451 281 18 218 369,28 

OBRĘB 5 14 64 088 1 304 088,00 

OBRĘB 6 30 104 315 561 290,00 

OBRĘB 7 115 217 767 4 493 714,00 

OBRĘB 8 191 1 072 819 11 608 768,00 
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GMINA 15 202 100 2 425 500,00 

RAZEM 1350 2 922 695 59 030 210,28 

 

Stan na 31.12.2021 

 

Działalność spółek miejskich 

 

Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. zasoby mieszkaniowe zarządzane przez Rawskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego wynosiły 1.580 mieszkań o łącznej powierzchni 

użytkowej 70.910,41 m2. 

Najwięcej mieszkań było własnością osób fizycznych (58,80% ogółu zasobów), mieszkania 

stanowiące 100% własności RTBS wraz z mieszkaniami będącymi we wspólnotach 

a wynajmowane przez najemców stanowiły 25,63%, mieszkania o najmie socjalnym stanowiły 

15,57% ogółu zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez RTBS. 

Rawskie TBS Sp. z o.o. w 2021 r. na bieżąco zarządza zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi 

stanowiącymi własność Spółki, Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, Starostwa Powiatowego 

w Rawie Mazowieckiej oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. 

Struktura zarządzania nieruchomościami przedstawia się następująco: 

Nieruchomości stanowiące 100% własności Spółki to 3 budynki mieszkalne - 86 mieszkań o 

łącznej pow. użytk. 4699,71 m2 oraz 1budynek użytkowy – 8 lokali użytkowych o łącznej pow. 

użytk. 1086,16 m2 

Spółka na podstawie umowy o zarządzanie zawartej w dniu 31.12.201 r. zarządzała 

i  administrowała następującym zasobem gminnym: 19 budynkami- socjalnymi (244 mieszkań 

socjalnych) stanowiącymi 100% własności Gminy – Miasto Rawa Mazowiecka o powierzchni 

użytkowej lokali mieszkalnych 7.501,34 m2, 6 lokalami użytkowymi stanowiącymi 100% 

własności Gminy – Miasto Rawa Mazowiecka o łącznej powierzchni użytkowej 312,04 m2 oraz 
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terenami miejskimi położonymi wokół budynków socjalnych stanowiących własność Miasta 

Rawa Mazowiecka o łącznej powierzchni użytkowej 22.230,84 m2. 

Przedmiotem niniejszej umowy były zasady zarządzania tym zasobem  jak również realizacja  

zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do zaspokojenia potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie gminnego budownictwa 

mieszkaniowego. Spółka miała również obowiązek konserwacji i remontów budynków, 

budowli lokali oraz związanej z nimi infrastruktury, w zakresie mającym na celu utrzymania 

ich w stanie niepogorszonym. 

Spółka na podstawie zawartej umowy z Miastem Rawa Mazowiecka dzierżawi i zarządza 

Targowiskiem Miejskim „MÓJ RYNEK” o pow. użytk. 3.589 m2. 

Spółka zarządza na podstawie umów o zarządzanie 44 budynkami mieszkalnymi, 

 w  których działają Wspólnoty Mieszkaniowe o pow. użytk. 56.895,28 m2 

W minionym roku spółka zarządzała i administrowała na podstawie umowy o zarządzanie 3 

budynkami mieszkalnymi stanowiącymi 100% własności Starostwa Powiatowego w Rawie  

Mazowieckiej o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 617,16 m2 oraz jednym lokalem 

użytkowym o powierzchni 110,76 m2.. Jak również terenami bezpośrednio nie związanymi z 

budynkami o powierzchni działek 2.300,45 m2. 

Opłaty czynszowe: 

Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są środki uzyskane z opłat za najem lokali 

mieszkalnych oraz wpłaty właścicieli lokali. 

Stawki czynszu w/w budynków obejmują między innymi koszty administrowania i koszty 

obsługi kredytów zaciągniętych na budowę tych bloków i kształtowały się od 1,90 zł do 11,00 

zł. 

Zadłużenia czynszowe: 

W związku z koniecznością zapobiegania wzrastającym zaległościom czynszowym na bieżąco 

RTBS prowadzi działania windykacyjne zmierzające do zmotywowania zadłużonych 

mieszkańców do działania. Oprócz spraw kierowanych na drogę sądową wprowadzono 

udzielanie ulg w spłacie powstałych zaległości – rozłożenie zaległości na raty. W tym celu 

wynajmujący lub właściciel składa wniosek, w którym wskazuje wysokość miesięcznej raty. Po 
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pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przygotowywane zostaje porozumienie ratalne, 

zawierające warunki oraz harmonogram spłat. 

Poza możliwością zawarcia porozumienie ratalnej spłaty, dłużnik może odpracować 

zadłużenie, które umożliwia spłatę zadłużenia w formie pełnienia świadczenia 

niepieniężnego. 

Spółka w 2021 r. realizowała prace w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów 

obejmujące: roboty ogólnobudowlane i konserwacyjne budynków socjalnych i budynków 

wspólnot mieszkaniowych, w tym: 

• wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych, 

• wymiana wodomierzy w lokalach mieszkalnych, 

• wykonanie termomodernizacji, 

• wykonanie dokumentacji technicznej c.w.u., 

• malowanie i remont elewacji budynku, 

• zakończenie budowy budynku socjalnego i oddanie do użytkowania. 

 

Spółka na podstawie przyjętych planów gospodarczych wspólnot mieszkaniowych 

opracowała katalog potrzeb remontowych i inwestycyjnych zasobów mieszkaniowych. 

 Określenie tych potrzeb pozwala również ustalić wysokość środków finansowych na 

ich realizację, co bezpośrednio daje przełożenie na prowadzenie właściwej polityki 

czynszowej. 

 Ważnym elementem w zakresie funkcjonowania Wspólnot są zaliczki na fundusz 

remontowy, które pozwalają zabezpieczać środki finansowe na realizację potrzeb na 

nieruchomości wspólnej bez nadmiernego angażowania dodatkowych środków finansowych 

właścicieli. 

 Spółka kontynuowała umowy na bieżące naprawy i konserwację budynków, umowy 

z dostawcami mediów i wykonawcami robót i usług oraz na utrzymanie w należytym 

porządku 

i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców. 

 W zakresie pełnienia zarządzania dokonujemy przeglądy techniczne budynków, 

naprawy i wymiany pionów wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawy i wymiany instalacji 

elektrycznej na częściach wspólnych, naprawy i wymiany pokryć dachowych, docieplenie 
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budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek schodowych oraz 

termomodernizacje budynków finansowane ze środków właścicieli oraz kredytów itp. W 

bieżącym roku zostały przeprowadzone we wszystkich budynkach roczne przeglądy 

budowlane. 

Źródłem finansowania tych zadań są: 

• kredyt udzielony na preferencyjnych warunkach z BGK 

• wsparcie termomodernizacji i remontów z programu „JEREMIE” 

• środki przekazane z budżetu Miasta Rawa Maz. 

• a w przypadku wspólnot zaliczki na fundusz remontowy 

Ponadto w ramach inwestycji realizowanych w 2021r., RTBS zakończyło II etap budowy bloku 

w ramach inwestora zastępczego.  W wyniku czego powstało 40 lokali mieszkalnych o łącznej 

pow. użytk. 1.569,65 m2 należących do mieszkaniowego zasobu gminnego. Staraniem Spółki, 

BGK udzielił dofinansowania bezzwrotnego na budowę tych lokali w wysokości 35% kosztu 

inwestycji. Pozostała część to środki przekazane z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka. 

Celem Spółki było: 

• orientowanie się na potrzeby klienta strategicznego – Gminy Miasto Rawa 

Mazowiecka, stałe i bieżące monitorowanie potrzeb związanych z szeroko 

rozumianym mieszkalnictwem, 

• budowa nowych mieszkań, 

• zwiększanie liczby remontowanych i zagospodarowywanie pustostanów, 

• poprawa jakości  i warunków zamieszkania w zasobach mieszkaniowych, 

• wspieranie działań remontowych we wspólnotach mieszkaniowych oraz inicjowanie 

procesów remontowych. 

Od kilku lat obserwujemy duże zainteresowanie  możliwością wynajęcia lokali mieszkalnych z 

tzw. partycypacją w kosztach budowy lokalu lub inną podobną formą dostępu do mieszkań 

osobom, które nie mogą skorzystać z lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego ze względu 

na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie mają zdolności kredytowej umożliwiającej zakup 

mieszkania na wolnym rynku. 
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Rawskie Wodociągi i Kanalizacja 

Przedmiotem działalności Spółki są: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie 

i oczyszczanie ścieków, odprowadzanie wód opadowych, pełnienie całodobowych dyżurów 

pogotowia wodno-kanalizacyjnego, czyszczenie sieci, usługi w zakresie robót wodociągowo-

kanalizacyjnych, prowadzenie analiz kontrolnych wody i ścieków. 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Rawie Mazowieckiej zasięgiem swojej 

działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków obejmuje Miasto Rawa Mazowiecka. Zasoby wody, wielkość ujęć, stan stacji 

uzdatniania wody, jak również przepustowość oczyszczalni ścieków umożliwiają spółce 

zaspakajanie zgłaszanych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.  

Spółka realizuje również działania wynikające z porozumienia międzygminnego z Gminą 

Rawa Mazowiecka (wiejską) w zakresie realizacji zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków. 

W 2021 roku średnioroczne zatrudnienie w etatach ukształtowało się na poziomie 54,95. Na 

koniec grudnia 2021 r. wynosiło 55,75 etatu, co oznacza zmniejszenie zatrudnienia o 0,4 

etatu w stosunku do końca 2020 roku. W roku 2021 była niewielka fluktuacja załogi. Średni 

staż pracy pracowników w Spółce na koniec grudnia 2021 r. wynosi 16 lat. Średni wiek załogi 

na koniec roku wynosił 50 lat. 

W 2021 roku Zarząd Spółki działał jednoosobowo, reprezentowany przez Prezesa Zarządu 

Sebastiana Gromka powołanego ponownie w dniu 8 czerwca 2021 roku uchwała Nr 

8/RN/2020 na Prezesa Zarządu. Ustanowiona była także prokura samoistna w osobie Marioli 

Milczarek – Dyrektora Technicznego, która w dniu 7.06.2021 uchwałą 1/07/2021 została 

odwołana. W dniu 7 czerwca uchwałą 2/07/2021 i uchwałą 3/07/2021 Prezes Zarządu 

powołał i ustanowił Prokurentów w osobach Pani Marzanny Machnickiej - Augustyniak oraz 

Pani Doroty Męciny. Po złożenie rezygnacji w/w Pań uchwałami 4/10/2021 oraz 5/10/2021 z 

dnia 20 października Prezes Zarządu odwołał Prokurentów. Od 20 października do końca 

roku, tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku w Spółce nie było prokurenta. 

W 2021 roku funkcję kontrolną sprawowała 3-osobowa Rada Nadzorcza, od 1 czerwca w 

składzie: 

1. Przewodniczący – Arkadiusz Gajewski 

2. Członek    - Włodzimierz Błaszczyński  
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3. Członek    - Witold Szymański  

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynosi 16.894.500,00 zł i dzieli się na 33.789 

udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. 

W okresie sprawozdawczym 2021 roku sprzedaż wody wyniosła 702.069,53 m3 i była niższa 

od sprzedaży w analogicznym okresie 2020 roku o 1,00 %. Woda była dostarczana z dwóch 

ujęć. Łączna długość sieci i przyłączy wodociągowych na koniec 2021 roku wyniosła 96,02 

km.  

W ramach prac konserwacyjno-remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych: 

usunięto 22 awarii sieci wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych, wymieniono 599 

szt. wodomierzy istniejących, zaewidencjonowano 32 szt. wodomierzy ogrodowych. 

W ubiegłym roku odebrano i oczyszczono 727.255,29 m3 ścieków, tj. o 0,97 % więcej niż w 

analogicznym okresie 2020 roku. Ilość odprowadzonych ścieków jest w decydującej mierze 

uzależniona od wielkości sprzedaży wody, gdyż montaż urządzeń pomiarowych na ścieki to 

nadal przypadki odosobnione. Urządzenia pomiarowe określające ilość ścieków 

zainstalowane są u odbiorców odprowadzających ścieki do kanalizacji miejskiej. Długość sieci 

i przyłączy kanalizacji sanitarnej na koniec 2021 r. wyniosła 71,32 km.  

W ramach działalności konserwacyjno-remontowej służby RAW i K Sp. z o.o. usunęły siłami 

własnymi 29 awarii niedrożności sieci kanalizacyjnych ulicznych oraz przyłączy. Ilość 

dostarczanej wody i tym samym odprowadzanych ścieków jest wyznaczana przez odbiorców 

usług. Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilościowej sprzedaży, gdy zapotrzebowanie 

odbiorców zostało pokryte. 

W 2021 roku odebrano i oczyszczono 397.355,09 m3 wód opadowych  

tj. o 1,00% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. oraz odebrano do unieszkodliwienia  

485.94,18 m3 ścieków i odpadów dowożonych beczkowozami obcymi tj. o 0,97 % mniej niż w 

analogicznym okresie 2020 r. oraz odebrano i oczyszczono 7.577,70 m3 ścieków dowożonych 

beczkowozem własnym tj. mniej o 3,5 % niż w analogicznym okresie 2021 r. 

Poza podstawową działalnością polegającą na poborze, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz 

odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków Spółka świadczy usługi w zakresie robót odpłatnych. 

W ramach działalności pozostałej Spółka wykonywała roboty odpłatne polegające m.in. na 

usuwaniu awarii zewnętrznych instalacji, przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnej. Ponadto 
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Spółka wydaje inwestorom warunki techniczne oraz opiniuje dokumentację projektową sieci, 

przyłączy i obiektów wodno-kanalizacyjnych.  

W   2021 r. wydano 38 warunków technicznych, uzgodniono 27 dokumentacji projektowych, 

dokonano 34 odbiorów (przeglądów) technicznych. Podstawą działalności Spółki był 

uchwalony na 2021 rok plan rzeczowo-finansowy. W 2021 roku osiągnięto przychody ogółem 

w kwocie 12.038.551,82 zł. Koszty działalności Spółki w 2021 roku wyniosły 11.775.754,33 zł. 

Kontynuowana jest realizacja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’. Wartość Projektu wynosi 13.330.614,70 zł netto 

(16.278.097,83 zł brutto). Wartość dofinansowania wynosi 8.498.266,87 zł. 

W ramach projektu i przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności zostały 

zrealizowane dwa zadania inwestycyjne: 

1. Modernizacja oczyszczani ścieków  

W dniu 07.09.2021 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Zadanie o łącznej wartości 

5.732.707 zł uzyskało dofinansowanie na poziomie 3.952.503 zł. Trwa 36-miesięczny okres 

rękojmi i gwarancji. 

Planowane jest włączenie do zakresu dodatkowej dostawy z montażem automatycznej kraty 

hakowej o prześwicie 3 mm (w miejsce mocno wyeksploatowanej kraty Andritz, rok prod. 

2010) 

2. Przebudowa kolektora doprowadzającego ścieki z Przepompowni Głównej (PS1) do 

oczyszczalni ścieków Żydomice. 

Umowny termin zakończenia (10.05.2021 r.) został dotrzymany - protokół odbioru 

końcowego podpisano 21.05.2021 r. W związku z realizacją inwestycji zachodzi jeszcze 

konieczność realizacji dodatkowego zakresu tj. przebudowy dalszych ok. 24 mb. Koszty robót 

dodatkowych to ok. 70.000 zł netto. W chwili obecnej Spółka posiada gotowość do realizacji 

dodatkowego zakresu (zostały wydane dzienniki budowy). Ze względu na rosnące koszty 

realizacji, zdecydowano, że roboty dodatkowe zostaną wykonane poza Projektem, w 

późniejszym terminie. 

W ramach Projektu w 2022 r. będzie realizowane zadanie: Renowacja kanalizacji sanitarnej 

w ulicy Zwolińskiego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. W budżecie projektu zaplanowano 
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na jego realizację 795.109,13 zł netto. Zadanie zostanie zrealizowane metodami 

bezwykopowymi (odstąpiono od wypłycenia). Szacowany koszt ok. 500.000 zł netto. W 

2021r poniesiono koszty prac przygotowawczych: badań geotechnicznych, mapy zasadniczej, 

czyszczenie kanału. 

W 2021 r. rozpoczęto realizację przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Placu Wolności 

(przy Starostwie Powiatowym). Zadanie jest realizowane jako robota dodatkowa przez 

wykonawcę robót rewitalizacyjnych i nadzorowane (Kierownik budowy, Nadzór inwestorski) 

przez Urząd Miasta. Budżet na realizację zadania to ok. 25.000,00 zł netto. Przebudowa 

kanalizacji na tym odcinku pozwoli na odcięcie odcinka kanalizacji biegnącego w granicach 

prywatnej posesji, zgodnie z warunkami porozumienia z jej właścicielem. 

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w odejściu bocznym od ul. Tomaszowskiej (w ul. 

Wspólnej) – inwestycja jest realizowana etapowo. Pierwszy etap budowy został zainicjowany 

i zrealizowany przez właścicieli nieruchomości przylegających do ul. Wspólnej. W 2021r 

Spółka na mocy zawartej umowy, dokonała wykupu wybudowanej sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej. Planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 

w ul. Wspólnej przez RAW i K Sp. z o.o. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej z Biurem Projektowym Bogumił Koziarski. Ze względu na przewidywane koszty 

samej realizacji (ok. 188.000,00 zł), rozpocznie się ona nie wcześniej jak w 2023r. Należy 

wspomnieć o zainteresowaniu wskazanym terenem przez inwestora zainteresowanego 

budową wielorodzinnych bloków mieszkaniowych.  

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gąsiorowskiego i Lenartowicza wraz z przejściem 

pod trasą S8. Przejście pod trasą zostanie zrealizowane przez RAW i K Sp. z o.o. jako odrębne 

zadanie inwestycyjne (opracowano dokumentację projektową, uzyskano brak sprzeciwu do 

zgłoszenia). Szacowany koszt realizacji na podstawie kosztorysów 83.783,71 zł netto. 

Realizacja metodą bezwykopową (przewiert sterowany). Zakres w ul. Lenartowicza został już 

zrealizowany. Zgodnie z pismem z UM, roboty instalacyjne w ul. Gąsiorowskiego zostaną 

zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, od II kwartału 2022r. ze 

środków UM. 
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Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Tomaszowskiej i 

Przemysłowej 

Zadanie polegające na zwiększenie średnicy wodociągu na odcinku ok. 100 mb pozwoli na 

usprawnienie systemu pierścieniowego systemu zaopatrzenia w wodę. Inwestycja 

zaplanowana do realizacji w 2022r. (ze względu na realizację w 2022r przez Powiat Rawski 

inwestycji drogowej na obszarze planowanej przebudowy wodociągu). Prace projektowe 

zlecono firmie MM Projekt Marcin Musiał. Szacowane w 2021r koszty wyniosły ok. 

160.000,00 zł (w tym 8000 zł netto dokumentacja projektowa +1500 zł mapa do celów 

projektowych). 

Modernizacja technologii przeróbki osadów ściekowych – budowa kompostowni na 

oczyszczalni ścieków Żydomice. W sierpniu 2021r uruchomiono instalację pilotażową do 

kompostowania (we współpracy z firmą Equipo), w celu sprawdzenia możliwości 

wyprodukowania polepszacza glebowego. Raport z przeprowadzonego procesu potwierdza 

podatność komunalnych osadów ściekowych na proces kompostowania.  

Budowa siedziby Spółki na działce SUW przy ul. Kolejowej – w celu ustalenia środków 

pieniężnych na budowę nowej siedziby, zlecono opracowanie wyceny nieruchomości przy ul. 

Słowackiego 70 opracowana przez rzeczoznawcę Panią Barbarę Bartosiewicz. Wycena 

wskazuje na potrzebę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Wartość nieruchomości według wyceny to ok. 1,49 mln zł. 

 

Ciepłownictwo w mieście  

Zadania z zakresu dostaw ciepła na terenie miasta Rawa Mazowiecka realizuje Zakład 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. 

W roku 2021 Spółka wykonała inwestycje w zakresie: budowy przyłączy ciepłowniczych do 

budynków zlokalizowanych przy Placu Piłsudskiego 5 i 7 o łącznej  wartości netto: 127 tys. zł, 

budowy sieci ciepłowniczej do budynków przy zbiegu ulic: Mszczonowskiej i Białej o łącznej  

wartości netto: 469,8  tys. zł, budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego 

przy ulicy Mszczonowskiej 10 o łącznej  wartości netto: 49 tys. zł., budowy przyłącza 

ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ulicy Kazimierza Wielkiego nr działki: 

118/14 o łącznej  wartości netto: 34,3 tys. zł. 
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Reasumując, zakres budowy obejmował budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur 

preizolowanych o łącznej długości 551 m.b. 

Dodatkowo Spółka dokonała zakupu: mini koparki wraz z wyposażeniem oraz środków 

transportu - samochodu ciężarowego Opel VIVARO i przyczepy transportowej o łącznej 

wartości netto: 229,9 tys. zł. W ramach realizacji planu rozwoju na lata: 2022-2025, Spółka 

planuje wykonać inwestycje polegającą na zaprojektowaniu i wybudowaniu 

elektrociepłowni. 

Budowa nowego źródła zwiększy efektywność produkcji ciepła poprzez wykorzystanie paliwa 

gazowego  również do produkcji energii elektrycznej. Na potrzeby realizacji rozbudowy 

systemu ciepłowniczego na terenie miasta Rawa Mazowiecka zlecono wykonanie: koncepcji 

budowy elektrociepłowni, projektu budowy ciepłociągu i linii energetycznej średniego 

napięcia. 

Powstanie nowej elektrociepłowni zapewni połączenie dwóch istniejących  

i niezależnych systemów ciepłowniczych w jeden, który zredukuje emisję gazów 

cieplarnianych w centrum osiedli mieszkaniowych. 

Urządzenia i system automatyki w działających kotłowniach będzie wykorzystywany do 

rozdziału wytworzonego ciepła, jednak same kotły będą jedynie pozostawać w gotowości  do 

użycia jako szczytowe lub awaryjne. Rok 2021 zakończył się dla spółki zyskiem netto w 

wysokości 408,1 tys. zł. 

ZGO Aquarium Sp. z o.o.  

W 2021 r. rozbudowano oraz wyposażono część socjalną i biurową na terenie ZGO Pukinin. 

Wykonany został utwardzony teren pod postój samochodów i przebudowane ogrodzenie 

przy budynku biurowo-socjalnym i parkingu. 

W kwaterze VIII wykonana została rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska 

azbestu.  

Wykonano remont nawierzchni drogi dojazdowej do ZGO Pukinin. Wybudowana została 

studnia  głębinowa umożliwiająca pobór wód podziemnych . Dokonano zakupu maszyny 

przeładunkowej i wozidła do przewozu odpadów, rozdrabniacza do odpadów oraz 
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rozpoczęta przebudowa linii 110 kV. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji na rozbudowę 

sortowni i kompostowni oraz na budowę budynku garażowo-magazynowego. 

W kwaterze nr V dokonano rekultywacji technicznej i rozpoczęta została rekultywacja 

biologiczna. Do hali technologicznej położony został nowy bezpieczny chodnik. Wykonana 

została modernizacja budynku garażowego. 

AQUARIUM Centrum Fit 

W 2021 roku z obiektu skorzystało około 69 806 klientów indywidualnych oraz średnio 50 

grup każdego dnia. Działalność krytej pływalni wraz z wrotowiskiem/lodowiskiem 

ukierunkowana jest przede wszystkim na zapewnienie potrzeb mieszkańców miasta Rawa 

Mazowiecka w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku. 

Spółka ZGO AGUARIUM kontynuowała wprowadzony w 2016 roku Program Powszechnej 

Nauki Pływania dla klas i-III szkół podstawowych z terenu naszego miasta. Wspólnie z WZLS 

spółka przeprowadziła program „Umiem pływać” który był kierowany do dzieci z terenu 

Rawy Mazowieckiej. W programie wzięło udział ok. 40 dzieci. Programem ten spółka 

realizowała również dla dzieci z terenu gmin Rzeczyca i Słupia. 

W minionym roku zrealizowane zostało zadanie pn. „Wykonanie konserwacji dźwigarów z 

drewna klejonego wraz z płatwiami na hali krytego lodowiska obiektu (kryta pływalnia)”. 

W celu zapewnienia atrakcyjności naszemu centrum fit w wyznaczonych okresach na 

przestrzeni roku poszerzona została oferta dla osób korzystających z obiektu o dodatkowe 

atrakcji, między innymi takie jak wodny tor przeszkód. Oferta ta sądząc po ilości chętnych 

okazała się być  bardzo trafionym pomysłem. 

W minionym roku nie obyło się tez bez drobnych napraw czy też zakupu akcesoriów 

basenowych oraz gier bowling i mini golf. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla 

korzystających z obiektu wykonane zostały progi zwalniające i wytyczona została bezpieczna 

ścieżka dla pieszych.  
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Realizacja polityk, programów i strategii 

W 2021 r. w gminie obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 (LPRMRM) 

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. 

LPRMRM zakłada realizację 12 następujących projektów podstawowych:  

1. Rozwój Usług Wspierania Rodziny, 

2. „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych 

na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej (zgodne z celami projektu 

pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji wskazanego w LPRMRM 2025), 

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

wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym 

kulturalnej, przebudowa  i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. 

Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, rewaloryzacja zabytkowego Parku 

Miejskiego, 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. 

Ponadto w całym okresie realizacji procesu rewitalizacji, jak i w 2021 roku, wdrażane są 

projekty uzupełniające wpisujące się w cele wynikające z LPRMRM.  
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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 projekty, w 2018 roku - 3 , w 2019 roku - kolejne 2. W 

2020 roku zostało zakończone zadanie dotyczące adaptacji i rozbudowy zabytkowych jatek w 

celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej. Zadanie wchodzi w skład projektu 

pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. W 2021 roku została zakończona realizacja 3 

projektów podstawowych:  „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i 

umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej 

(zgodne z celami projektu pn. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji 

wskazanego w LPRMRM 2025). Modyfikacja projektu nastąpiła w związku z brakiem 

dofinansowania we wcześniejszym naborze, Rawscy Skauci jak Zawisza, Bycie EKO Się 

Opłaca. 

 

Projekty w trakcie realizacji: 

Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji: 

1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 

2. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 

 

Oprócz projektów podstawowych w 2021 roku realizowano następujące projekty 

uzupełniające: 

Dzienny Dom Seniora 

Dzienny Dom Seniora został otwarty w styczniu 2019 roku i jest prowadzony w ramach 

struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. Placówka jest 

ośrodkiem wsparcia dziennego, w roku 2021 dysponowała  30 miejscami. Zadanie, dotyczące 

utworzenia tej placówki, zostało dofinansowane ze środków otrzymanych w ramach 

Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. 
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Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej 

W grudniu 2021 roku  została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania na utworzenie 

ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rawie Mazowieckiej”. 

Placówka będzie przeznaczona dla 20 osób dorosłych ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, z czego 11 osób będzie mogło skorzystać ze wsparcia w 

formie pobytu dziennego, natomiast 9 osób – całodobowego. Dofinansowanie w kwocie 

3 055 520 zł otrzymano ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. 

 

Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla 

dzieci i młodzieży. 

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

całoroczne działania skierowane do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. 

Ponadto  w ramach realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego zorganizowano m.in. 

warsztaty kreatywności oraz wyjazdy jednodniowe. 

W Przedszkolu Miejskim nr 1 były realizowane programy dotyczące promocji zdrowia, 

projekty o tematyce ekologicznej, jak również programy o charakterze edukacyjnym. W 

przedszkolu odbywały się konkursy fotograficzne, plastyczne, działania artystyczne oraz akcje 

charytatywne. 

 

Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 

W 2021 roku w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono sprzęt ratowniczy dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej. Do strażaków trafiły m.in.: kamera termowizyjna, zestaw do 

wyważania drzwi, kurtki lekkie, komplet aparatu powietrznego, suchy skafander, worki 

wypornościowe oraz sprężarka o łącznej wartości blisko 105 tys. zł. 

 

Dofinansowania dla Szpitala Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej  

Miasto Rawa Mazowiecka zakupiło stół operacyjny (wraz z wyposażeniem), który  został 

nieodpłatnie użyczony Szpitalowi Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej. Wartość zakupu to 

97 352,28 zł. Zarządowi Powiatu Rawskiego udało się także uzyskać dofinansowanie w 

wysokości 9 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  Środki zostaną 

przeznaczone na budowę nowego Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i 
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Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem dla rawskiego szpitala. Środki na inwestycję 

pochodzą też z budżetów samorządów powiatu rawskiego.  

Program szczepień przeciwko grypie 

Jesienią 2021 były prowadzone bezpłatne szczepienia przeciw grypie dla  mieszkańców w 

wieku powyżej 60 roku życia. Umowy zawarto z następującymi zakładami opieki zdrowotnej: 

NZOZ  Raw-Medica, Centrum Medyczne VERBENA, Przychodnia Rodzinna MALWA, SPZOZ 

przy ul. Niepodległości 8. W roku 2021 ogółem zaszczepiono 188 osób, w tym 70 osób w 

dwóch przychodniach na obszarze rewitalizacji. Seniorzy, którzy nie mogli poddać się 

szczepieniom z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, zostali objęci akcją edukacyjną na 

temat sposobów unikania zachorowania na grypę. Ogółem wyedukowanych przez personel 

medyczny zostało 19 osób, wszystkie w przychodniach na obszarze rewitalizacji.  

Punkt konsultacyjno-informacyjny oraz przyjmowanie wniosków w ramach Program „Czyste 

Powietrze” 

Na podstawie aneksu do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚ i GW) w Łodzi, podpisanego 28 czerwca 2021 roku, na 

terenie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka został utworzony punkt konsultacyjno-

informacyjny  programu „Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać szczegółowe 

informacje na temat programu. Mieszkańcy, których budynki są usytuowane w granicach 

administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą także uzyskać pomoc w przygotowaniu 

wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w ramach programu, a wnioski o 

dofinansowanie mogą składać w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Za pośrednictwem 

urzędu w 2021 roku zostało złożone do WFOŚ i GW w Łodzi 50 wniosków o dofinansowanie 

oraz 38 wniosków o płatność. Informacje na temat programu były także przekazywane 

podczas spotkań z mieszkańcami, ponadto był prowadzony kolportaż materiałów 

informacyjnych. 

 

Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych 

lub gospodarczych dotyczyły  altany parkowej, w której odbywały się wydarzenia kulturalne 

m.in. koncerty i spotkania autorskie z pisarzami. 
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Modernizacja przejść dla pieszych na obszarze rewitalizacji 

Miasto uzyskało dofinansowanie na przebudowę i budowę przejść dla pieszych. 

Dofinansowanie objęło m.in. przejścia na ulicy Łowickiej, Kolejowej (3 przejścia) oraz na 

skrzyżowaniu ulic: Warszawska - Ks. Skorupki, Ks. Skorupki - Ziemowita, Krzywe Koło -

Łowicka. Dofinansowanie w wysokości 943 637 zł zostało udzielone ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 

oddziaływania przejść dla pieszych. W ramach przebudowy i budowy w/w przejść zostaną 

wykonane prace polegające na wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego 

przejść, nowego oświetlenia, remontu nawierzchni asfaltowej dróg oraz nawierzchni 

chodników w obszarze oddziaływania przejść.  

Budowa nowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej  

W roku 2021 tereny przylegające do odcinka ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Łowickiej do 

ulicy Jana III Sobieskiego, który częściowo znajduje się na obszarze rewitalizacji, zostały 

zagospodarowane elementami infrastruktury rekreacyjnej, dydaktycznej i sportowej. Przy 

ścieżce zamontowano tablice edukacyjne, budki lęgowe i domki dla owadów oraz posadzono 

ok. 600 nowych drzew i krzewów. Powstał również nowoczesny plac zabaw dla dzieci a 

wzdłuż ścieżki zainstalowano system monitoringu miejskiego. Na realizację tego zadania 

otrzymano dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi. 

 

„Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”  

przyjęta  uchwałą nr XX/164/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Przygotowanie dokumentu zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przyjęcie strategii i jej wdrażanie ma się przyczynić do 

realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 110) oraz w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce. 

Działania zaplanowane przez Miasto Rawa Mazowiecka wykraczają poza ścisłą definicję 

elektromobilności i jej zakres.  

Strategia elektromobilności dla Rawy Mazowieckiej przewiduje m. innymi podejmowanie 

działań pozwalających na stworzenie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, 
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stworzenie bezpiecznej sieci dróg pieszych i rowerowych w mieście oraz modernizacja 

przejść dla pieszych. 

 

W roku 2021 zakończono realizację odcinka ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Łowickiej do 

ulicy Jana III Sobieskiego. Wykonany w 2020 roku odcinek, został uzupełniony o bazę 

dydaktyczną, sportową, plac zabaw oraz nowe nasadzenia. 

 

Pomoc społeczna 

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

utworzona w 2018 roku i prowadzona  w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 

 

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

Poprawa stanu zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, w tym m.in. poprawa 

estetyki budynków na tym obszarze, jest celem projektu pn. „Kompleksowy System Wsparcia 

Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych” realizowanego w ramach procesu rewitalizacji. 

W 2021 roku były realizowane następujące działania w związku z wdrażaniem instrumentów 

pomocowych finansowych i pozafinansowych opracowanych we wcześniejszych okresach: 

- konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej”.  W 2021 

roku zakończyła się druga edycja konkursu ogłoszona przez Burmistrza Miasta Rawa 

Mazowiecka Piotra Irlę na podstawie Zarządzenia nr 135/2020 z 28 grudnia 2020 r.; 

- uchwała nr XIV/109/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka przyjęta 19 grudnia 2019 r., która 

daje możliwość skorzystania z niższej opłaty za zajęcie pasa drogowego niż to miało miejsce 

dotychczas w sytuacji, jeżeli zajęcie będzie dotyczyło remontu elewacji budynków, 

- dotacje w wysokości 50 000 zł określone w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich lub 

robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

- bieżąca aktualizacja poradnika przedstawiającego możliwości wsparcia dla właścicieli 

budynków, w szczególności z obszaru rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka, 
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Dodatkowo, w listopadzie 2021 roku została przyjęta uchwała obniżająca wysokości stawek 

podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej na obszarze stanowiącym strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej. 

 

Sprawy obywatelskie 

Biuro ds. Rewitalizacji przygotowało w 2021 r. odpowiedzi merytoryczne dotyczące 2 

wniosków o udostępnienie informacji publicznej w częściowym zakresie stosownie do wiedzy 

posiadanej przez biuro. 

 

Działania w zakresie ochrony środowiska 

Działania służące poprawie jakości powietrza, podejmowane przez pracowników Biura ds. 

Rewitalizacji w 2021 r., były prowadzone w ramach Programu Priorytetowego „Czyste 

Powietrze” w związku z porozumieniem podpisanym z WFOŚ i GW w Łodzi. W ramach 

aneksu zawartego 28 czerwca 2021 roku, na terenie Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka został 

utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny  programu „Czyste Powietrze”, w którym 

można uzyskać szczegółowe informacje na temat programu. Mieszkańcy, których budynki są 

usytuowane  w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, otrzymali pomoc w 

przygotowaniu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność w programie Czyste 

Powietrze, a wnioski o dofinansowanie składali w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Za 

pośrednictwem urzędu w 2021 roku do WFOŚ i GW w Łodzi zostało złożone 50 wniosków o 

dofinansowanie oraz 38 wniosków o płatność. Informacje na temat programu były 

przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami, ponadto był prowadzony kolportaż 

materiałów informacyjnych. Informacje dotyczące dofinansowania działań związanych z 

ochroną środowiska były także umieszczane w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej 

Miasta. 

Budżet obywatelski 

Specyfiką Budżetu Obywatelskiego jest realizacja w danym roku budżetowym zadań na które 

głosowano w poprzednim roku kalendarzowym. W roku 2020 zgłoszono 31 projektów, z 

których 5 zostało odrzuconych podczas weryfikacji z przyczyn formalnych. Pozostałe 26 

projektów zostały poddane pod głosowanie mieszkańców. Ogółem oddano 7727 głosów, w 
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tym 7685 głosów ważnych oraz 42 głosy nieważne. Na realizację zadań przeznaczono 200 000 

złotych z podziałem na strefy: poza strefą rewitalizacji 150 000 złotych, a w strefie 

rewitalizacji 50 000 złotych. W każdej strefie 75% kwoty jest przeznaczone na zadania 

inwestycyjne, a 25% na zadania pozostałe. Wykorzystano 200 000 złotych. 

Zgodnie z § 28 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka Zespół 

ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił propozycje podziału środków na przedstawione 

projekty.  

W wyniku głosowania do realizacji do realizacji wybrano następujące projekty: OBSZAR 

REWITALIZACJI:  „Na(DĘTA) impreza”, projekt uzyskał 1073 głosy, wnioskodawca: Mirosława 

Wójcik, Monika Mierzejewska, szacowany koszt zadania:   15 000,00 zł 

Opis zadania: Projekt zakłada muzyczne ożywienie centrum Rawy Mazowieckiej oraz 

integracja mieszkańców podczas potańcówki. Odtworzenie wydarzeń historyczno – 

kulturalno – rozrywkowych. Tradycyjna zabawa taneczna tzw. Wianki.    

„KLIMATYZACJA W BIBLIOTECE”, projekt uzyskał 706 głosów, wnioskodawca: Zbigniew Pacho 

projekt inwestycyjny, szacowany koszt zadania:   35 000,00 zł 

Opis zadania: Projekt zakłada montaż klimatyzacji w wypożyczalni, czytelni oraz sali spotkań 

Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wyszyńskiego 7.  

TEREN MIASTA POZA OBSZAREM REWITALIZACJI: „RAWSKIE LATO Z WIDZEWEM”                

projekt uzyskał 1428 głosów, wnioskodawca:  Łukasz Milczarek, szacowany koszt zadania:   

45 000,00 zł 

Opis zadania: Projekt zakłada zorganizowanie sportowego pikniku integracyjnego wraz z 

zajęciami sportowymi i edukacyjnymi, w których będą uczestniczyć zawodnicy klubu RTS 

WIDZEW.  

„ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO DLA OSP RAWA MAZOWIECKA”, wnioskodawca: Piotr 

Cyranowicz, projekt uzyskał 1075 głosów , projekt inwestycyjny, szacowany koszt zadania:   

105 000,00 zł 

Opis zadania: Projekt zakłada podniesienie gotowości bojowej jednostki poprzez zakup 

sprzętu ratowniczego, środków ochrony indywidualnej strażaków – ratowników oraz 

wyposażenia płetwonurka.  
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Niestety, ze względu na rozwój pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się pandemii 

koronawirusa oraz wprowadzonymi w związku z tym kolejnymi ograniczeniami realizacja 

niektórych zadań jest utrudniona i została przesunięta na kolejne lata.  

Uchwały Rady Miasta 

Uchwały podjęte: 

1) Uchwała nr XXV/218/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości w drodze darowizny. 

2) Uchwała nr XXV/219/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania petycji 

organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

3) Uchwała nr XXV/220/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia 

petycji. 

4) Uchwała nr XXV/221/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia 

petycji.  

5) Uchwała nr XXV/222/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia 

wniosku. 

6) Uchwała nr XXV/223/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę                    

w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.  

7) Uchwała nr XXVI/224/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.  

8) Uchwała nr XXVI/225/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka w 2021 r.  

9) Uchwała nr XXVI/226/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

10) Uchwała nr XXVI/227/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały   w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na 

lata 2021-2024 i prognozy długu. 

11) Uchwała nr XXVI/228/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 

rok. 
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12) Uchwała nr XXVI/229/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

13) Uchwała nr XXVI/230/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

14) Uchwała nr XXVI/231/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przekazania środków 

finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

15) Uchwała nr XXVI/232/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej. 

16) Uchwała nr XXVI/233/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka  

i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.  

17) Uchwała nr XXVI/234/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku. 

18) Uchwała nr XXVII/235/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu  

na 2021 rok. 

19) Uchwała nr XXVII/236/21 z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021-2024                    

i prognozy długu. 

20) Uchwała nr XXVII/237/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

21) Uchwała nr XXVII/238/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa 

Mazowiecka. 

22) Uchwała nr XXVII/239/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wykazu 

kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2021 r. 

23) Uchwała nr XXVII/240/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XLI/292/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 kwietnia 2018 r.  

24) Uchwała nr XXVII/241/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

25) Uchwała nr XXVII/242/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia w drodze 

darowizny lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Warszawskiej 1 w 

Rawie Mazowieckiej. 
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26) Uchwała nr XXVII/243/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

nabycie udziałów w nieruchomości w drodze darowizny. 

27) Uchwała nr XXVII/244/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

28) Uchwała nr XXVIII/245/21 z dnia 20 maja 2021 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  

2021-2026. 

29) Uchwała nr XXVIII/246/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

30) Uchwała nr XXVIII/247/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien zawierać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa 

Mazowiecka. 

31) Uchwała nr XXVIII/248/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji. 

32) Uchwała nr XXVIII/249/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przekazania wniosku 

organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

33) Uchwała nr XXVIII/250/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 

rok. 

34) Uchwała nr XXIX/251/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania. 

35) Uchwała nr XXIX/252/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem                      

z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2020 rok. 

36) Uchwała nr XXIX/253/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

37) Uchwała nr XXIX/254/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2021 rok.  

38) Uchwała nr XXIX/255/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. 
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39) Uchwała nr XXIX/256/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego.  

40) Uchwała nr XXIX/257/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 dla Miasta Rawa Mazowiecka”. 

41) Uchwała nr XXIX/258/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej do 

prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

42) Uchwała nr XXIX/259/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

43) Uchwała nr XXIX/260/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie nieruchomości.  

44) Uchwała nr XXX/261/21 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 

2021 rok. 

45) Uchwała nr XXX/262/21 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. 

46) Uchwała nr XXX/263/21 z dnia 6 sierpnia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

47) Uchwała nr XXX/264/21 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

48) Uchwała nr XXXI/265/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 5, położony w rejonie  

ul. Opoczyńskiej. 

49) Uchwała nr XXXI/266/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 6, położonego w rejonie ul. Osada 

Dolna. 

50) Uchwała nr XXXI/267/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 

2021 rok. 

51) Uchwała nr XXXI/268/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  
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w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. 

52) Uchwała nr XXXI/269/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

53) Uchwała  nr XXXI/270/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2021/2022. 

54) Uchwała nr XXXI/271/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia 

wniosku. 

55) Uchwała Nr XXXI/272/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Burmistrza Rawa Mazowiecka. 

56) Uchwała Nr XXXII/273/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii 

drogi gminnej nr 113371E ul. Białej i części odcinka drogi gminnej nr 113332E ul. 

Mszczonowskiej i ul. Jerozolimskiej na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

57) Uchwała Nr XXXII/274/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie aktualizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rawa Mazowiecka wraz z Prognozą 

oddziaływania  na środowisko do 2030 r. 

58) Uchwała Nr XXXII/275/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

 na 2021 rok. 

59) Uchwała Nr XXXII/276/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. 

60) Uchwała Nr XXXII/277/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji 

 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, 

wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 

61) Uchwała Nr XXXII/278/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia  

do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka 2030 oraz 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii. 

62) Uchwała Nr XXXII/279/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy 

uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
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63) Uchwała Nr XXXII/280/21 z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 

XL/314/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 października 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

64) Uchwała Nr XXXII/281/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

65) Uchwała Nr XXXII/282/21 z dnia 30 września 2021 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 2021-2026. 

66) Uchwała Nr XXXII/283/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dopłat z budżetu 

miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców 

usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia 

ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

67) Uchwała Nr XXXIII/284/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

68) Uchwała Nr XXXIII/285/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

na 2021 rok. 

69) Uchwała Nr XXXIII/286/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. 

70) Uchwała Nr XXXIII/287/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

71) Uchwała Nr XXXIII/288/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przekazania 

wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

72) Uchwała Nr XXXIV/289/21 z dnia 22 listopada  2021 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
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73) Uchwała Nr XXXIV/290/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek 

podatku od środków transportowych. 

74) Uchwała Nr XXXIV/291/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia  

i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

75) Uchwała Nr XXXIV/292/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

 na 2021 rok. 

76)  Uchwała Nr XXXIV/293/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. 

77) Uchwała Nr XXXIV/294/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment położony 

 w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb Nr 7. 

78) Uchwała Nr XXXIV/295/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

79) Uchwała Nr XXXIV/296/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/273/09 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. 

80) Uchwała Nr XXXIV/297/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie Programu 

współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.  

81) Uchwała Nr XXXIV/298/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie nieruchomości. 

82) Uchwała Nr XXXV/299/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, fragment obrębu ewidencyjnego Nr 8, położony w rejonie ul. 1 Maja 

 i ul. Księże Domki 
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83) Uchwała Nr XXXV/300/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 

84) Uchwała Nr XXXV/301/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu  

na 2021 rok. 

85) Uchwała Nr XXXV/302/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu 

Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

86) Uchwała Nr XXXV/303/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie obciążenia 

nieruchomości komunalnych. 

87) Uchwała Nr XXXV/304/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2022. 

88) Uchwała Nr XXXV/305/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

Uchwały zrealizowane: 

1) Uchwała nr XXV/219/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania petycji 

organowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

2) Uchwała nr XXV/220/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia 

petycji. 

3) Uchwała nr XXV/221/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia 

petycji. 

4) Uchwała nr XXV/222/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia 

wniosku. 

5) Uchwała nr XXV/223/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

6) Uchwała nr XXVI/234/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia wniosku. 

7) Uchwała nr XVI/133/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 r. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego w dn. 24.03.2020 r., poz. 1943 
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8) Uchwała nr XXIV/202/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu 

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2018-2019. Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Rawa Mazowiecka. 

9) Uchwała Nr XXVI/232/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze 

wewnętrznej. Opublikowano (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 25 marca 2021 r. poz. 

1352). 

10) Uchwała nr XXVIII/248/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia petycji. 

11) Uchwała nr XXVIII/249/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przekazania wniosku 

organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

12) Uchwała nr XXIX/251/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania. 

13) Uchwała nr XXIX/252/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2020 rok. 

14) Uchwała nr XXIX/253/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

15) Uchwała nr XXI/174/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021. 

16) Uchwała nr VI/48/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu prac 

wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody pomników przyrody. Uchwała została 

przyjęta przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka na potrzeby projektu „Rewitalizacja 

Miasta Rawa Mazowiecka” zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku 

Starego Miasta i obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”. Wykonawca 

zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta i obszaru 

staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”, zgodnie z wynikami ekspertyzy 

dendrologicznej  z marca 2021 roku, wykonał zalecane czynności w celu polepszenia 

stanu zdrowotnego przedmiotowych pomników przyrody: 

- cięcia korygujące, 

- założenie wiązań, 

- cięcia sanitarne, 
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- powierzchniowe rozluźnienie struktury gleby. 

Wyżej wymienione prace zostały wykonane zgodnie z uzyskanym pozwoleniem 

Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace wykonywane były 

w czerwcu 2021r. 

17) Uchwała nr XXIV/212/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu 

Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

18) Uchwała nr XXVI/230/21 z dnia 4 marca 2021 r. udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego. 

19) Uchwała nr XXVI/231/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przekazania środków 

finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

20) Uchwała nr XXV/218/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. - w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości w drodze  darowizny. Zrealizowano aktem notarialnym Rep. 

A nr 861/2021 z dnia 13.04.2021 r. 

21) Uchwała nr XXVII/241/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody                               

na wydzierżawienie  nieruchomości komunalnej na czas nieoznaczony i na 

odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Zrealizowano 

umowami dzierżawy z dn. 21.05.2021 r. 

22) Uchwała nr XXVII/242/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie nabycia w drodze 

darowizny lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ulicy Warszawskiej 1 

w Rawie Mazowieckiej. Zrealizowano aktem notarialnym Rep. A Nr 4482/2021                                                         

z dnia 28 maja 2021 r. 

23) Uchwała nr XXIX/259/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Miasta Rawa Mazowiecka. Zrealizowano (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 20.07.2021 r. poz. 

3230). 

24) Uchwała nr XXIX/260/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości. Zrealizowano aktem notarialnym Rep. A Nr 1560/2021                                                            

z dnia 25.06.2021 r. 

25) Uchwała nr XV/121/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały                                       

Nr XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2016 r. 
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w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Miasto Rawa Mazowiecka. 

26) Uchwała nr XVIII/128/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego                                               

w dniu 13.07.2016r. pozycja: 3022. 

27) Uchwała nr XXVI/224/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka. 

28) Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała ta została zastąpiona Uchwałą nr XXVI/246/21 z dnia 20 maja 2021 roku 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 

Rawa Mazowiecka, która to uchwała wprowadziła obecnie obowiązujący regulamin. 

29) Uchwała nr XXIV/203/20 z dnia 17 grudnia 2020 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 2020-2026. Obecnie obowiązuje Uchwała nr XXIV/245/21 

z dnia 20 maja 2021 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 2021-2026. 

30) Uchwała NR XXVIII/245/21 z dnia 20 maja 2021 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 2021-2026. 

31) Uchwała nr XXVI/229/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

32) Uchwała nr XXIX/256/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

33) Uchwała nr XXX/263/21 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

34) Uchwała nr XXX/264/21 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 
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35) Uchwała nr XXXI/269/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. Uchwała została 

zrealizowana w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego 

w 2021 roku, na rozbudowę Szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. 

36) Uchwała nr XXXI/271/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie nieuwzględnienia 

wniosku. 

37) Uchwała Nr XXXI/272/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Burmistrza Rawa Mazowiecka. 

38) Uchwała Nr XXXII/279/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy 

uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

39) Uchwała Nr XXXIII/288/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przekazania 

wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

40) Uchwała Nr XXXV/305/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

41) 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. Przyjęty 

program wyznacz kierunki działań w zakresie wspierania rodziny, o których mowa 

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

42) Uchwała Nr XXXII/280/21 z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 

XL/314/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 października 2009 r. w sprawie 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. 

43) Uchwała nr XXIII/200/20 z dnia 19 listopada 2020 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 2021 r. 
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44) Uchwała nr XXIV/204/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021. 

45) Uchwała Nr XXXV/300/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

46) Uchwała nr XXII/177/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb nr 7. 

47) Uchwała Nr XXXIV/298/21 z dnia 22 listopada  2021 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie nieruchomości. 

48) Uchwała nr XIII/99/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie kreślenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

49) Uchwała nr XIII/100/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek 

podatku od środków transportowych. 

50) Uchwała nr XIII/101/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

51) Uchwała nr XXVI/227/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 31 marca 

2022 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się przedsięwzięć 

wieloletnich ujętych w WPF na lata 2021-2024. 

52) Uchwała nr XXVI/228/21 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 

rok. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia  31 marca 2022 r. 

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

53) Uchwała nr XXVII/235/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 

2021 rok. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia  31 marca 

2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

54) Uchwała nr XXVII/236/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021-2024 

i prognozy długu. Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 31 marca 2022 r. przedłoży 



 

str. 119 
 

Radzie Miasta informację o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich ujętych 

w WPF na lata 2021-2024. 

55) Uchwała nr XXVIII/250/21 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 2021 

rok. Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 31 marca 2022 r. przedłoży Radzie Miasta 

informację o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na lata 

2021-2024. 

56) Uchwała nr XXIX/255/21 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 31 marca 

2022 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się przedsięwzięć 

wieloletnich ujętych w WPF na lata 2021-2024. 

57) Uchwała nr XXX/261/21 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 

2021 rok. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia 31 marca 

2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

58) Uchwała nr XXX/262/21 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Burmistrz Miasta 

w terminie do dnia 31 marca 2022 r. przedłoży Radzie Miasta informację o 

kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na lata 2021-2024. 

59) Uchwała nr XXXI/267/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu na 

2021 rok. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia  31 marca 

2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

60) Uchwała nr XXXI/268/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. Burmistrz Miasta w terminie do dnia 31 marca 

2022 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się przedsięwzięć 

wieloletnich ujętych w WPF na lata 2021-2024. 

61) Uchwała Nr XXXII/275/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

na 2021 rok. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia  31 marca 

2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

62) Uchwała Nr XXXII/276/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na 

lata 2021-2024 i prognozy długu. Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 31 marca 
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2022 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się przedsięwzięć 

wieloletnich ujętych w WPF na lata 2021-2024. 

63) Uchwała Nr XXXIII/285/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

na 2021 rok. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia  31 marca 

2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

64) Uchwała Nr XXXIII/286/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 31 marca 

2022 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się przedsięwzięć 

wieloletnich ujętych w WPF na lata 2021-2024. 

65) Uchwała Nr XXXIII/287/21 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie emisji obligacji 

oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Burmistrz Miasta dokonał wyboru 

podmiotu agenta emisji i agenta płatniczego, dla kolejnej edycji  emisji obligacji 

komunalnych. 

66) Uchwała Nr XXXIV/292/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

na 2021 rok. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia  31 marca 

2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

67) Uchwała Nr XXXIV/293/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2021-2024 i prognozy długu. Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 31 marca 

2022 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się przedsięwzięć 

wieloletnich ujętych w WPF na lata 2021-2024. 

68) Uchwała Nr XXXIV/295/21 z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

69) Uchwała Nr XXXV/301/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu 

na 2021 rok. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia 

marca 2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok. 

70) Uchwała Nr XXXV/302/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu 

Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

71) Uchwała Nr XXXV/303/21 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie obciążenia 

nieruchomości komunalnych. 
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Zakończenie 

Na zakończenie przedstawionego raportu w ramach podsumowania chcę wskazać 

Państwu na najważniejsze moim zdaniem działania, które zostały zrealizowane oraz na 

zadania i potrzeby, które w mojej ocenie są priorytetami na przyszłość i które będę się starał 

realizować. Jak zapewne Państwo zauważyliście pozyskaliśmy wiele z wszelkich możliwych  

dofinansowań. Z uzyskanych funduszy i środków własnych zmodernizowane zostały ulice, 

część z nich we współpracy z powiatem. W centrum miasta dobiegają końca prace związane 

z rewitalizacją. Powstały nowe, wąskie, jednokierunkowe uliczki, które zmuszają kierowców 

do wolniejszej jazdy i mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa zarówno dla kierowców, 

rowerzystów jak i pieszych. Chodniki w nowej odsłonie stały się o wiele szersze, ułatwiają 

poruszanie się wszystkim mieszkańcom a w szczególności osobom ze szczególnymi 

potrzebami czyli nie tylko niepełnosprawnym, ale też i osobom prowadzącym małe dzieci i  

dziecięce wózki. Takie posunięcie ma na celu zapobieganie społecznemu wykluczeniu takich 

osób.  Mamy również dużo zieleni i będziemy dążyć do tego żeby jej było jeszcze więcej. 

Kształtu nabiera zrewitalizowana cała przestrzeń publiczna centrum. Chciałbym żeby w to 

miejsce znów wróciło życie, żeby stało się wizytówką miasta, żeby obok terenów wokół 

zalewu ten nasz dawny rynek miejski był ulubionym miejscem spotkań i odpoczynku 

mieszkańców miasta i naszych gości. Mamy ścieżkę rowerową, która już stała się główną osią 

spacerową miasta. Wreszcie mamy nowych inwestorów i przygotowujemy tereny dla 

kolejnych. Pojawiają się nowe mieszkania, które pozwolą młodym rawianom na zapuszczenie 

korzeni w rodzinnym mieście. Coraz lepiej mamy uzbrojone miasto w niezbędną 

infrastrukturę – wodociągi, kanalizacja, gazociągi, światłowody itp. W porównaniu z innymi 

miastami dysponujemy dużo lepiej rozwiniętą bazą oświatową i wychowawczą – żłobek, 

przedszkola, szkoły. Przekłada się to na lepsze wyniki nauczania. Coraz lepszą ofertę 

przedstawiają nasze jednostki – Dom Kultury, Biblioteka, Muzeum, Ośrodek Sportu i 

Rekreacji. Nie wsłuchujmy się więc w słowa malkontentów lub tych, którzy tylko w teorii 

potrafią coś zrobić lepiej, sprawniej, szybciej. Rozejrzyjmy się dookoła i doceńmy piękno 

miejsca i czasu, w którym przyszło nam żyć. Bo przecież inni nas doceniają. Pod koniec 2021 

roku Rawa Mazowiecka została uznana za najlepiej rozwijające się miasto w województwie 

łódzkim. Na końcową ocenę i miejsce w rankingu gmin najlepiej rozwiniętych pod względem 

społeczno-gospodarczym składała się szczegółowa analiza i wyniki aż 16 wskaźników. 
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Pokazują one, że potrafimy pozyskiwać środki zewnętrzne, realizować inwestycje, 

porządkować gospodarkę przestrzenną, wspierać przedsiębiorców, utrzymywać wysoki 

poziom nauczania i kultury, rozwijać pomoc społeczną, współpracować z organizacjami 

pozarządowymi, jednym słowem wyznaczać właściwe tempo i kierunki rozwoju społeczno-

gospodarczego. Świadczy to też o tym, że miasto jest dobrze zarządzane, że podejmowane są 

trafne decyzje, że na każdym szczeblu pracują kompetentni i zaangażowani pracownicy, a  

Rada Miasta podejmuje odpowiedzialne i dobre decyzje. Dowodzi to, że moja praca, praca 

moich współpracowników, pracowników jednostek organizacyjnych miasta oraz radnych nie 

jest marnowana na zbędne konflikty i intrygi, tylko jest przekuwana w wymierne działania 

przynoszące sukces. 

Osiągane sukcesy powodują, że chciałoby się więcej i więcej. Dlatego też mam wiele 

pomysłów a w zasadzie planów, które będę konsekwentnie realizował. Pozwolę sobie 

podzielić się nimi z Państwem, i tak: zakładam, że w najbliższych latach zrealizujemy 

połączenie Zalewu Dolna i Zalewu Tatar. Jest to istotny element adaptacji miasta do zmian 

klimatu i możliwość pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego tej części Rawy. 

Koniecznością jest także budowa tzw. północnej obwodnicy miasta, tj. drogi łączącej ulicę 

Mszczonowską i ulicę Białą, która odciąży komunikacyjnie Rawę, poprawi dostępność do 

terenów inwestycyjnych i usprawni prowadzenie działalności gospodarczej firmom 

zlokalizowanym w sąsiedztwie projektowanej drogi. Dostrzegam też potrzeby w sferze 

infrastruktury społecznej. Intensywnie pracujemy obecnie nad dokumentacją Centrum 

Opiekuńczo – Mieszkalnego, gdzie swoje miejsce i pomoc znajdą osoby z 

niepełnosprawnością. Priorytetem dla mnie jest młodzież i zapewnienie jej jak najlepszych 

warunków edukacji i wysokiej jakości kształcenia. Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania 

to gwarancja dobrej pracy dla młodych rawian i atrakcyjnej ścieżki zawodowego rozwoju. 

Nadal konsekwentnie będziemy modernizować i rozbudowywać infrastrukturę sportową, a 

w tym zaplanowaliśmy budowę nowej hali przy Szkole Podstawowej nr 2. Chcę też zadbać o 

funkcjonalność i estetykę przestrzeni publicznych na rawskich osiedlach. Mając na uwadze 

wysokie temperatury latem oraz przedłużające się okresy suszy będziemy porządkowali i 

wprowadzali więcej zieleni do miasta. W kontekście zmian klimatycznych spółki miejskie, 

uwzględniając wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, planują inwestycje w 

modernizację swojej infrastruktury oraz lepsze zabezpieczenie mieszkańców w ciepło, 
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energię i wodę. Moim celem jest także budowanie klimatu przedsiębiorczości i współpraca z 

przedsiębiorcami po to, by coraz więcej młodych rawian mogło realizować swoje ambicje 

zawodowe na miejscu, w naszej Rawie. Z tym musi wiązać się także dostępność mieszkań, 

zarówno w ofercie deweloperów jak i miasta. Podzieliłem się z Państwem kilkoma 

projektami, których realizacja jest zaplanowana na najbliższe lata. Ich wykonanie będzie 

zależało w dużej mierze od funduszy, jakimi będzie dysponował samorząd. Wszyscy cieszymy 

się z zapowiedzianej obniżki podatków, jednak dla samorządu to jednocześnie obniżenie 

dochodów z których finansowane jest wiele zadań. Nasze plany są postawione z rozmachem 

bo chcemy aby Rawa Mazowiecka była miastem, w którym żyje się dobrze, w którym 

spełniają się marzenia i wizje wszystkich mieszkańców, w którym mieszkańcy czynnie 

uczestniczą w realizacji tych planów, przedstawiają nam swoje koncepcje i obserwują jak są 

wdrażane w życie. Mam oczywiście świadomość, że mogą powstać pewne ograniczenia 

finansowe, jednak jestem przekonany, że plany i marzenia są po to aby je spełniać. Będzie to 

tylko większe wyzwanie, a jeśli uda nam się to wszystko zrealizować,  radość z sukcesu 

będzie jeszcze większa. 
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