
 

             Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  

                      gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432)   
                      z w o ł u j ę  III  Sesję VIII.  kadencji Rady Miasta Rawa Mazowiecka na dzień   

                      6 grudnia  2018 r.  o godz. 14
oo  

w sali  konferencyjnej Miejskiego Domu Kultury  

                       w Rawie Mazowieckiej z proponowanym porządkiem obrad: 

                      1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

                      2. Uwagi do porządku obrad. 

                      3. Przyjęcie protokołu  z obrad  II Sesji Rady Miasta. 

                      4. Utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Miasta Rawa Mazowiecka –  

                          Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej, włączenia go do  

                          Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz zmiany  

                          statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  

                      5. Ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku  

                          wsparcia  – Dziennym Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej.  

                      6. Przyjęcie Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia  

                          posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. 

                      7.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 r. 

                      8.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata   

   2018-2021. 

                      9. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

                          Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka 

                           na rok  2019. 

                     10. Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  

   pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24    

   kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  

   na 2019 rok. 

                     11. Upoważnienie  Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do złożenia wniosku 

                           o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Pt. „GEPARD II – 

                           transport niskoemisyjny (część druga). Strategia rozwoju elektromobilności”. 

 

                     12. Zmiana uchwały Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia  

                           29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu  

                           Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na  

                           lata 2017 – 2021”.  

                        13. Wniosek w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok. 

                        14. Wniosek w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok. 

                        15. Wniosek w sprawie wymiaru podatku  rolnego na 2019 rok.  

                     16. Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w Rawie Mazowieckiej za rok     

    szkolny  2017/2018. 

                   17. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2017 rok. 

                   18. Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  
   organizacyjne miasta w III kwartale 2018 roku. 

                     19. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta w III kwartale 2018 roku. 

                     20. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

                     21. Interpelacje, zapytania radnych. 

                     22. Wolne wnioski, sprawy różne. 

                     23. Zakończenie obrad. 

                     



Projekt  

Uchwała Nr ................… 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 z dnia.................................. 
 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Miasta Rawa Mazowiecka 

 – Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej, włączenia go do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rawie Mazowieckiej 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                 

(Dz. U. z 2018r. 994, poz.1000, poz.1349 i poz.1432 ) oraz art.111, art.111a  ust.1 pkt 1  i ust.2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz.1508, poz.1693 i poz. 

2192) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje: 

 

§ 1. Tworzy się jednostkę organizacyjną pomocy społecznej - ośrodek wsparcia dziennego pobytu 

pod nazwą Dzienny Dom Seniora w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 12. 

 

§ 2. 1. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w § 1 włącza się do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 

2. Ośrodek wsparcia po włączeniu, o którym mowa w § 1 działa w strukturze Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  

 

§ 3. W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 

kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej po §3 dodaje się §3a w brzmieniu : 

 

„§3a. W strukturze Ośrodka działa ośrodek wsparcia dziennego pobytu Dzienny Dom Seniora. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi             

w życie po  upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Miasta Rawa Mazowiecka                                        

– Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej, włączenia go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                          

w Rawie Mazowieckiej oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Rawie Mazowieckiej 
 

 

 W związku z zamiarem uruchomienia działalności ośrodka wsparcia - Dziennego Domu 

Seniora, zachodzi konieczność podjęcia powołanej wyżej uchwały. 

 Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ośrodek wsparcia jest jednostką 

organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, a w myśl art. 111 ustawy o pomocy 

społecznej, w celu realizacji zadań pomocy społecznej gmina może tworzyć inne jednostki 

organizacyjne. 

Przepis art. 111a ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej dopuszcza, z wyłączeniem ośrodka 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi połączenie przez gminę ośrodka pomocy 

społecznej z ośrodkiem wsparcia. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 111a ust. 2 ośrodek wsparcia 

działa w strukturze ośrodka pomocy społecznej. 

W konsekwencji połączenia ośrodka pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia zachodzi potrzeba 

zamiany załącznika do Uchwały Nr XXVIII/215/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia                           

27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                           

w Rawie Mazowieckiej celem wprowadzenia do Statutu postanowienia, że ośrodek wsparcia 

dziennego pobytu - Dzienny Dom Seniora działa w strukturze Ośrodka. 

 

 

 



Projekt 

 

Uchwała nr.......................... 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka  

z dnia........................................ 

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodku wsparcia  – Dziennym Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej 
 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.                

z 2018r poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432 ) oraz art 97 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r 

o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2018r poz 1508, poz. 1693 i poz. 2192) Rada Miasta Rawa 

Mazowiecka uchwala co następuje: 

 

§1. 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia                     

– Dziennym Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej prowadzonym przez gminę Miasto Rawa 

Mazowiecka. 

2. Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia, o którym mowa w ust.1 ustala Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w uzgodnieniu z osobą kierowaną, 

uwzględniając przyznany zakres usług. 

 

§2. Opłatę o której mowa w §1 ust. 2 ustala się według poniższych zasad: 

Wysokość dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub na osobę w rodzinie, w 

stosunku do kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej 

Granice ustalenia odpłatności, w odniesieniu do 

dobowego kosztu pobytu w ośrodku wsparcia 

lub mieszkaniu chronionym 

powyżej 100% do 150%  1% - 5%  

powyżej 150% do 200% 5% - 10%  

powyżej 200% do 250%  10% - 15%  

powyżej 250% do 300% 15% - 20%  

powyżej 300% do 350% 20% - 30%  

powyżej 350% do 400%  30% - 40%  

powyżej 400% do 450%  40% - 50%  

powyżej 450% do 500% 50% - 70%  

powyżej 500% do 550%  70% - 85%  

powyżej 550% 85% - 100%  

 

§3. 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia  ustala się za okres miesiąca kalendarzowego. 

2. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca 

kalendarzowego odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień rzeczywistego pobytu  

dzieląc miesięczną kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni  

rzeczywistego pobytu. 

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka 

 

§5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi                   

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za pobyt w ośrodku wsparcia  – Dziennym Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej 

 

 Przedłożony projekt uchwały stanowi wykonanie delegacji ustawowej przyznanej radom 

gmin na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej, do ustalenia w 

drodze uchwały szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych. 

 Miasto Rawa Mazowiecka nie prowadzi dotychczas ośrodków wsparcia i mieszkań 

chronionych. W związku z zamiarem uruchomienia działalności ośrodka wsparcia - Dziennego 

Domu Seniora, zachodzi konieczność podjęcia powołanej wyżej uchwały, celem określenia zasad 

ponoszenia przez przyszłych uczestników tego typu placówki odpłatności za pobyt w niej. 

Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych jest nieodpłatny jeżeli dochód osób samotnie gospodarujących lub dochód na osobę                

w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego ustalonego w oparciu o przepisy tej 

ustawy. 

W stosunku do osób których dochody przekraczają kryteria dochodowe pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny, a opłatę tę ustala podmiot kierujący                             

w uzgodnieniu z osobą kierowaną stosownie do przyznanego zakresu usług. Tym samym rada 

gminy nie ma kompetencji do ustalania wysokości opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia lub 

mieszkaniach chronionych, a w ramach szczegółowych zasad określa jedynie granice, w ramach 

których opłata winna zostać ustalona przez uprawnione podmioty. Z powyższego względu 

przedłożony projekt uchwały określa te granice w treści §2 uchwały. 



Projekt 

 

Uchwała  Nr ……………… 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia  ……………………….. 

 

w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie 
zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) w zw. z art.17 ust.2 pkt 4 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz. 1508, poz. 1693                                

i poz. 2192) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje : 

 

§1. Uchwala się Program Osłonowy Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia 

posiłku dla dzieci i młodzież na lata 2019 - 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

 

§3. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/274/2014 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia                         

16 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka 

w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014 – 2020 (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego                      

z 2014 poz. 2266). 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

        Załącznik do uchwały Nr …….. 

        Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

        z dnia …………………………. 

 

 

Program Osłonowy Miasta Rawa Mazowiecka  
w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023  

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU 
 Podstawą realizacji Programu jest art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej. Przepis ten zezwala gminie na podejmowanie innych zadań z 

zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i 

realizację programów osłonowych, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i 

grup społecznych. 
 

II. CEL PROGRAMU 
 Ustawa o pomocy społecznej określa zadania, do których realizacji zobowiązane                           

są samorządy, a także katalog świadczeń, które mogą być udzielane przez pomoc społeczną. 

Jednym z tych zadań, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14 jest dożywianie dzieci. Oznacza to, iż 

obowiązkiem gminy jest udzielenie takiej formy pomocy na warunkach wynikających z tej 

ustawy.  

 Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne 

uprawnienia, zasoby i możliwości, a niniejszy Program dopełni działania w zakresie realizacji 

zadania obowiązkowego gminy stanowiącego, iż do zadań tych należy dożywianie dzieci.  

 Celem Programu jest ochrona poziomu życia dzieci i młodzieży i tworzenie warunków 

do zapewnienia im posiłku, w szczególności w sytuacji gdy są one tego posiłku pozbawione. 
 
III. OCENA SYTUACJI WARUNKUJĄCA REALIZACJĘ PROGRAMU 
 Ze świadczeń pomocy społecznej mogą korzystać osoby i rodziny, które znalazły się                       

w trudnej sytuacji życiowej pod warunkiem spełnienia przesłanek udzielenia takiej pomocy 

zawartych w przepisach ustawy. Objęcie dziecka pomocą w formie dożywiania najczęściej 

ma miejsce na wniosek rodzica. Może także nastąpić w konsekwencji rozeznania przez 

pracownika socjalnego potrzeb w środowisku.  

 W latach 2014 – 2017 w ramach realizacji zadania gminy oraz dotychczasowego 

Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży 

na lata 2014 objętych było odpowiednio: 

- w roku 2014 - 229 dzieci i młodzieży, 

- w roku 2015 - 191 dzieci i młodzieży, 

- w roku 2016 - 151 dzieci i młodzieży, 

- w roku 2017 - 119 dzieci i młodzieży.  

Wprawdzie malejąca liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą w formie opłacenia posiłku 

przez gminę może świadczyć o poprawie sytuacji rodzin i samodzielnym zaspokajaniu 

potrzeb w tym zakresie, to jednak tworzenie warunków chroniących poziom życia dziecka i 

zapobieganie ewentualnym sytuacjom niemożności zjedzenia w ciągu dnia gorącego posiłku 

jest zasadne.  

Program osłonowy pozwoli na objęcie ochroną tej grupy dzieci i młodzieży, która co do 

zasady nie jest objęta bezpośrednio świadczeniami pomocy społecznej, lecz ich sytuacja 

rodzinna wskazuje na potrzebę udzielenia wsparcia w formie posiłku. Umożliwi objęcie 



 

  

pomocą tego dziecka, które w ocenie odpowiednio dyrektora szkoły, przedszkola, żłobka 

powinno w tym szczególnie uzasadnionym przypadku być objęte pomocą w formie posiłku. 

 

III. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM 
 Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka.  

 Podmiotem bezpośrednio realizującym Program jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rawie Mazowieckiej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa,                                

z placówkami oświatowymi. 

 Do zadań podmiotów realizujących Program należy: 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej  

- planowanie wysokości środków finansowych na realizację Programu, 

- przestrzeganie zgodności Programu z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej 

oraz wieloletnim rządowym programie "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 

- przygotowywanie informacji o sposobie realizacji Programu 

b) placówki oświatowe 

- diagnozowanie dzieci i młodzieży znajdującej się pod opieką placówki pod względem 

potrzeby objęcia dziecka pomocą  

- informowanie ośrodka pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 
 
IV. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU 
1. Bezpośrednim beneficjentem Programu jest dziecko – wychowanek żłobka, przedszkola, 

uczeń szkoły podstawowej lub średniej dla którego miejscem zamieszkania jest miasto Rawa 

Mazowiecka. 

2. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, a w szczególności trudnej sytuacji 

życiowej rodziny dziecka lub ucznia, gdy uczeń lub dziecko wyrazi chęć zjedzenia posiłku 

odpowiednio dyrektor szkoły, przedszkola, żłobka informuje Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rawie Mazowieckiej o potrzebie udzielenia dziecku pomocy w formie posiłku. 

3. Na podstawie wniosku dyrektora szkoły, przedszkola lub żłobka Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Rawie Mazowieckiej pokrywa koszt posiłku, a przyznanie tej formy pomocy 

nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia sytuacji rodziny w drodze 

wywiadu środowiskowego. 

4. Liczba dzieci i uczniów którym udzielono pomocy w związku z realizacją postanowień 

niniejszego Programu nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących 

posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Rawa Mazowiecka w poprzednim 

miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. 

5. W przypadku wyczerpania limitu liczby dzieci i uczniów objętych pomocą na wyżej 

wymienionych zasadach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poinformuje o tym fakcie 

dyrektorów szkół i przedszkoli. 

 

V. FINANSOWANIE PROGRAMU  
 Program Osłonowy Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku dla 

dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023 będzie finansowany ze środków własnych Miasta 

Rawa Mazowiecka - Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85295 - Pozostała działalność                   

§ 3110. Przewiduje się również możliwość pozyskiwania środków finansowych z innych 

źródeł, a w szczególności dotacji z budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego przez 

Rząd gmin w realizacji tego zadania. 

Wysokość środków przeznaczonych na realizację niniejszego Programu jest ustalana odrębnie 

dla każdego roku budżetowego.  

 

 



 

  

 
UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie 

zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023 
 

 

 Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r (M.P. poz. 1007) 

ustanowiono wieloletni rządowy program " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 

wygaszając jednocześnie Uchwałę nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2015r. poz. 821 oraz                    

z 2017r. poz.1138). 

 Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który wejdzie w życie z dniem                        

1 stycznia 2019r. przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie 

posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 

oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy będą mogły udzielić wsparcia 

osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% 

kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:  

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,  

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej  

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  

Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy rodzina ucznia albo dziecka nie 

będzie spełniać wymagań ustawowych do uzyskania pomocy społecznej, a uczeń lub dziecko 

wyrazi chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje 

ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub 

dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.  

Jednakże, zgodnie z postanowieniami programu rządowego przyznanie tej formy pomocy bez 

konieczności wydawania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze 

wywiadu środowiskowego będzie możliwe wyłącznie w przypadku przyjęcia przez gminę 

odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia      

12 marca 2004. 

Mając na względzie powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 



  

 
                P r o j e k t                        

UCHWAŁA  NR 

Rady Miasta  Rawa Mazowiecka 

z dnia      grudnia  2018 roku 
 
w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2018 rok.  

 
         Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 i  art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz.1432) oraz art. 

211, 212   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 

2077, z 2018 r. poz.1000, poz.1366, poz.1669 i poz.1693) Rada Miasta Rawa Mazowiecka 

uchwala, co następuje: 

 § 1.Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 4 559 448,77 zł i zwiększa się  

o kwotę  1 623 575,83 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały. 

§ 2.Wydatki  budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 7 704 700,77 zł i zwiększa się  

o kwotę 2 073 827,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  do uchwały. 

§ 3. 1.Zmniejsza się o kwotę  2 695 000 zł  wysokość planowanych przychodów 

budżetu miasta  z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych. 

2.Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi  

deficyt budżetu w wysokości 6 626 126 zł, który zostanie pokryty przychodami z 

zaciągniętych kredytów, pożyczek, sprzedaży innych papierów wartościowych  i wolnych 

środków. 

3.Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 9 826 126 zł  i rozchody  

w wysokości 3 200 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki  zostaną pokryte  

kredytem bankowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2018 oraz wysokość 

nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania określa  załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 5. W uchwale Nr XXXIX/272/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia  

2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 



  

1) załącznik nr 7 „ Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w miejskim programie 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku” 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały; 

2)             § 8 otrzymuje  brzmienie: 

            „ § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek  

             oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 

wysokości  2 900 000 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

w wysokości 4 200 000  zł.”. 

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  18 000 000 

zł,”; 

             3)   §   18 otrzymuje  brzmienie: 

            „ § 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa   

Mazowiecka do: 

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego 

deficytu budżetu w wysokości 2 800 000 zł. 

2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły kredytów i 

pożyczek w wysokości 3 200 000 zł; 

3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie  

planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 994 500 zł. 

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na 

rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.    

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik nr 1 
Do uchwały Nr       /18 
Rady Miasta z dnia                 2018 roku 

Dział 

 

§ Nazwa  Kwota  

zmniejszenia 

Kwota  

zwiększenia 

700  Gospodarka mieszkaniowa 697 000,00 25 000,00 

 0470 Wpływy z opłat za zarząd 47 000,00  

 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat  20 000,00 

 0690 Wpływy z różnych opłat 50 000,00  

 0750 Wpływy z najmu … 100 000,00  

 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa 

własności 

500 000,00  

 0920 Pozostałe odsetki  5 000,00 

750  Administracja publiczna 219 700,00  

 6207 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich … 

219 700,00  

754  Bezpieczeństwo publiczne  12 000,00 

 2710 Dotacja celowa z tytułu pomocy 
finansowej… 

 12 000,00 

756  Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych… 

200 000,00 30 200,00 

 0020 Wpływy z podatku dochodowego 
od osób prawnych 

 30 000,00 

 0340 Wpływy z podatku od środków 
transportowych 

100 000,00  

 0400 Wpływy z opłaty produktowej  200,00 

 0500 Wpływy z podatku od czynności 
cywilnoprawnych 

100 000,00  

801  Oświata i wychowanie     34 923,83 

 2001 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich … 

 34 923,83 

851  Ochrona zdrowia  34 000,00 

 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 

sprzedaż alkoholu 

 34 000,00 



  

852  Pomoc społeczna 25 000,77  

 0970 wpływy z różnych dochodów 25 000,00  

 6330 Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

inwestycji… 

0,77  

855  Rodzina  1 300,00 

0920 Pozostałe odsetki  1 100,00  

0970 wpływy z różnych dochodów  200,00 

900  Gospodarka komunalna 997 216,00 1 471 839,00  

 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat  2 000,00 

 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00  

 0740 Wpływy z dywidend  500 000,00 

 6280 Środki otrzymane od pozostałych 

jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

 969 839,00 

 6300 Dotacja celowa z tytułu pomocy 

finansowej… 

995 216,00  

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

2 420 532,00 14 313,00 

 6207 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich … 

2 420 532,00  

 6209 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich … 

 14 313,00 

  Ogółem  

w tym: 

dochody bieżące 

dochody majątkowe 

4 559 448,77 

 

424 000 

4 135 448,77 

1 623 575,83 

 

639 423,83 

984 152,00 



  

 
 
 
Załącznik nr 2 
Do Uchwały Nr       /18 
Rady Miasta z dnia                      2018 r. 
 

Dz. Rozdział 

§ 

Nazwa   Kwota 

zmniejszenia  

Kwota  

zwiększenia  

500  Handel 10 000,00  

 50095 Pozostała działalność 10 000,00  

  Wydatki bieżące z tego: 10 000,00  

  wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

10 000,00  

  wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

10 000,00  

600  Transport 3 525 000,00  

60016 Drogi publiczne gminne 3 525 000,00  

 Wydatki bieżące z tego: 30 000,00  

 wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

30 000,00  

 wynagrodzenia i składki 30 000,00  

 Wydatki majątkowe z tego: 3 495 000,00  

 

 Wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

3 495 000,00  

700  Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00  

70005 Gospodarka gruntami i 

nieruchomościami 

100 000,00  

 Wydatki bieżące z tego: 100 000,00  

 wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

100 000,00  

 

 wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

100 000,00  

710  Działalność usługowa 50 000,00  

 71012 Zadania z zakresu geodezji i 

kartografii 

50 000,00  

  Wydatki bieżące z tego: 50 000,00  

  wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

50 000,00  

  wynagrodzenia i składki 50 000,00  

750  Administracja publiczna 219 700,00 40 000,00 

 75023 Urzędy miast  40 000,00 

  Wydatki bieżące z tego:  40 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 40 000,00 

  wynagrodzenia i składki  40 000,00 

 75095 Pozostała działalność 219 700,00  



  

  Wydatki majątkowe z tego: 219 700,00  

  Wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne w tym: 

219 700,00  

  Wydatki na programy 
finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3 w tym: 

219 700,00  

754  Bezpieczeństwo publiczne  12 000,00 

 75495 Pozostała działalność  12 000,00 

  Wydatki bieżące z tego:  12 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 12 000,00 

  wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 12 000,00 

757  Obsługa długu publicznego  120 000,00  

75702 Obsługa kredytów, pożyczek 30 000,00  

 Wydatki bieżące z tego: 30 000,00  

 Obsługa długu 30 000,00  

75704 Wypłaty z tytułu poręczeń 90 000,00  

 Wydatki bieżące z tego: 90 000,00  

 

 Obsługa długu 90 000,00  

758  Różne rozliczenia   216 904,00 

75818 Rezerwy ogólne i celowe  216 904,00 

 Wydatki bieżące z tego:  216 904,00 

 wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 216 904,00 

 

 wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 216 904,00 

801  Oświata i wychowanie  380 923,83 

80101 Szkoły podstawowe  255 000,00 

 Wydatki bieżące z tego:  255 000,00 

 wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 255 000,00 

 wynagrodzenia i składki  211 000,00 

 wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 44 000,00 

80103 Oddziały przedszkolne  41 000,00 

 Wydatki bieżące z tego:  41 000,00 

 wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 41 000,00 

 

 wynagrodzenia i składki  41 000,00 



  

 80150 Realizacja zadań wymagających  

stosowania specjalnych form 

organizacji nauki 

 50 000,00 

  Wydatki bieżące z tego:  50 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 50 000,00 

  wynagrodzenia i składki  50 000,00 

80195 Pozostała działalność  34 923,83 

 Wydatki bieżące z tego:  34 923,83 

 

 Wydatki na programy 
finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3  

 34 923,83 

851  Ochrona zdrowia  34 000,00 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  34 000,00  

 Wydatki bieżące z tego:  34 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 34 000,00 

  wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 34 000,00 

852  Pomoc społeczna 30 000,77 60 000,00 

85215 Dodatki mieszkaniowe 30 000,00  

 Wydatki bieżące z tego: 30 000,00  

 Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

30 000,00  

85295 Pozostała działalność 0,77 60 000,00 

 Wydatki majątkowe z tego: 0,77 60 000,00 

 

 Wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

0,77 60 000,00 

900  Gospodarka komunalna 1 500 000,00 1 330 000,00 

 90095 Pozostała działalność 1 500 000,00 1 330 000,00 

  Wydatki bieżące z tego:  230 000,00 

  wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 230 000,00 

  wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 230 000,00 

  Wydatki majątkowe z tego: 1 500 000,00 1 100 000,00 

  Wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

1 500 000,00 1 100 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

2 000 000,00  



  

 92195 Pozostała działalność 2 000 000,00  

 Wydatki majątkowe z tego: 2 000 000,00   

 Wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z tego: 

2 000 000,00  

  Wydatki na programy 
finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3 w tym: 

2 000 000,00  

926  Kultura fizyczna 150 000,00  

92601 Obiekty sportowe 150 000,00  

 Wydatki majątkowe z tego: 150 000,00  

 

 Dotacje na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

150 000,00  

  Ogółem  

w tym: 

wydatki bieżące 

wydatki majątkowe 

7 704 700,77 

 

340 000,00 

7 364 700,77 

2 073 827,83 

 

913 827,83 

1 160 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Załącznik Nr 3 do Uchwały  Nr     /18 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia            2018 r. 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2018 roku 

Wyszczególnienie 
 
 

Plan  
w PLN 

  

  §  Saldo  
 

Przychody  Rozchody  

Finansowanie  budżetu 
ogółem:  
 

  6 626 126  9 826 126  3 200 000  

Przychody z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 
ogółem: 
w tym: 
na pokrycie deficytu 
 
na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i 
pożyczek 
 

952    5 889 500 
 
 

2  689 500 
 
 

3 200 000 
  

  

Przychody ze sprzedaży 
innych papierów 
wartościowych  
w tym: 
na pokrycie deficytu 
 
na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i 
pożyczek 
 

931  3 305 000 
 
 
 

3 305 000 
 
  

 

Wolne środki, o których 
mowa w art.217 ust.2 pkt 
6 ustawy  
w tym: 
na pokrycie deficytu 
na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i 
pożyczek 
 

950                 631 626 
 
 

 
  631 626 

 
 

  

Spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek 
i kredytów  

992      3 200 000  

 

 

 

 

 

 



 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia       2018 roku.

Zmniejszenia Zwiększenia
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ji Inne w tym 

dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT 5 046 000,00 3 495 000,00 1 551 000,00 751 000,00 800 000,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
5 046 000,00 3 495 000,00 1 551 000,00 751 000,00 800 000,00

1.
Przebudowa ulicy Wałowskiej

300 000,00 295 000,00 5 000,00 5 000,00

2.

Przebudowa ulicy Polnej

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00 0,00 0,00

3.

Przebudowa ulicy Lenartowicza i 

Gąsiorowskiego 

750 000,00 750 000,00 150 000,00 600 000,00

4. Budowa parkingu i drogi dojazdowej wraz z 

odwodnieniem na terenie przylegającym 

do parku miejskiego
500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00

5.

Budowa ścieżki rowerowej
1 500 000,00 1 350 000,00 150 000,00 50 000,00 100 000,00

6.
Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego 

i Wyzwolenia
130 000,00 130 000,00 30 000,00 100 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr    /18  

PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 

Lp Nazwa zadania

P
la

n
 p

rz
ed

 

zm
ia

n
ą

                                                  Planowane źródła finansowania



Lp.

Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie

środki własne
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7.
Odwodnienie ulicy Południowej i 

Reymonta
300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00

8. Budowa oświetlenia sięgacza ulicy 

Skierniewickiej
30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

9. Opracowanie koncepcji budowy  drogi 

łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą 

Mszczonowską
150 000,00 150 000,00 150 000,00

10. Budowa ulic osiedla Tatar - odwodnienie 

skrzyżowania ulic Żmichowskiej i 

Tomaszowskiej
36 000,00 36 000,00 36 000,00

11.
Bezpieczne przejścia dla pieszych w ramach 

rządowego programu ograniczenia 

przestepczości "Razem bezpieczniej"

20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

12.
Budowa zatok autobusowych przy 

ul.K.Wielkiego i zatoki parkingowej przy 

ul.Gąsiorowskiego

110 000,00 110 000,00 110 000,00



13.

Opracowanie dokumentacji projektowych: 

- budowy ul. Willowej, Fredry, 

- budowy drogi do terenów 

mieszkaniowych zlokalizowanych 

pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną  i rzeką 

Rawką, 

- budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku 

równoległym do ulicy1 Maja i ulicy Księże 

Domki,

- budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz 

z odwodnieniem na terenie przylegającym 

do parku miejskiego,

- przebudowy ul. Sobieskiego

- przebudowy odwodnienia dróg na 

skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i 

Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej 

oraz Tomaszowskiej i Browarnej,

- budowy zatoki autobusowej w ulicy 

Kazimierza Wielkiego

- budowy drogi bocznej od ul. 

Aleksandrówka w kierunku ZGO

220 000,00 220 000,00 220 000,00

II.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
4 375 000,00 4 375 000,00 752 100,00 2 139 500,00 1 483 400,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami

1 000 000,00 1 000 000,00 400 000,00 600 000,00
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1. Nabycie nieruchomości gruntowych w 

zasoby komunalne
200 000,00 200 000,00 200 000,00

2.
Nabycie lokali mieszkalnych w budynku 

przy Pl.Piłsudskiego 4
800 000,00 800 000,00 200 000,00 600 000,00

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

3 375 000,00 3 375 000,00 352 100,00 1 539 500,00 1 483 000,00

1.

Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku 

mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy 

ul.Mszczonowskiej - budynek A

3 375 000,00 3 375 000,00 352 100,00 1 539 500,00 1 483 400,00

III.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
380 000,00 219 700,00 160 300,00 160 300,00

Rozdział 75023 - Urzędy miast
50 000,00 50 000,00 50 000,00

1.

Zakup sprzętu komputerowego
50 000,00 50 000,00 50 000,00

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

330 000,00 219 700,00 110 300,00 110 300,00

1.

rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych 

usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka

330 000,00 219 700,00 110 300,00 110 300,00
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IV.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
215 000,00 215 000,00 115 000,00 100 000,00

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie 

Policji

15 000,00 15 000,00

1.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Łodzi na dofinansowanie zakupu 

samochodu - radiowozu nieoznakowanego 

dla Komendy powiatowej Policji w Rawie 

Mazowieckiej

15 000,00 15 000,00

Rozdział 75495 - Pozostała działalność
200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00

1.

Dofinansowanie zakupu samochodu 

bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Rawie Mazowieckiej

200 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00

V.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
560 000,00 560 000,00 306 500,00 100 000,00 153 500,00

Rozdział 80101 –  Szkoły podstawowe
560 000,00 560 000,00 306 500,00 100 000,00 153 500,00

1. Oracowanie dokumentacji technicznej 

budowy sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej Nr 2 
70 000,00 70 000,00 70 000,00
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2.
Opracowanie dokumentacji technicznej 

przebudowy wejścia do Szkoły 

Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową

30 000,00 30 000,00 30 000,00

3.
Przebudowa łazienek, szatni i stołówki w 

budynku  Szkoły Podstawowej  Nr 1
350 000,00 350 000,00 96 500,00 100 000,00 153 500,00

4.
Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły 

Podstawowej Nr 4
60 000,00 60 000,00 60 000,00

5.
Wykonanie monitoringu wizyjnego w 

budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4
50 000,00 50 000,00 50 000,00

VI.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
320 000,00 0,77 60 000,00 379 999,23 140 318,00 239 681,23

Rozdział 85295 –  Pozostała działalność

320 000,00 0,77 60 000,00 379 999,23 140 318,00 239 681,23

1.
Utworzenie i wyposażenie Dziennego 

Domu „SENIOR+"
320 000,00 0,77 60 000,00 379 999,23 140 318,00 239 681,23

VII.

DZIAŁ 855 - RODZINA
405 600,00 405 600,00 81 200,00 324 400,00

Rozdział 85505 –  Tworzenie i 

funkcjonowanie żłobków
405 600,00 405 600,00 81 200,00 324 400,00

1.
Utworzenie w 2018 roku w Żłobku 

Miejskim TUPTUŚ 35 nowych miejsc 
405 600,00 405 600,00 81 200,00 324 400,00



Lp.

Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia Plan po zmianie

środki własne

Śr
o

d
ki

 

w
ła

sn
e

 z
 

kr
e

d
yt

ó
w

, 

p
o

ży
cz

e
k,

 

o
b

lig
ac

ji Dotacje

VIII.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
3 282 000,00 1 500 000,00 1 100 000,00 2 882 000,00 730 328,00 400 000,00 1 751 672,00

Rozdział 90095 –  Pozostała działalność 3 282 000,00 1 500 000,00 1 100 000,00 2 882 000,00 730 328,00 400 000,00 1 751 672,00

1.
Przebudowa targowiska miejskiego 

ul.Mickiewicza
2 000 000,00 1 500 000,00 500 000,00 100 000,00 400 000,00

2.

Realizacja programu ograniczania niskiej 

emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - 

udzielenie dotacji na dofinansowanie 

kosztów inwestycji dla podmiotów 

niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych w ramach zadania "Poprawa 

jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej"

1 257 000,00 1 100 000,00 2 357 000,00 605 328,00 1 751 672,00

3.
Zakup sensorów jakości powietrza z usługą 

monitoringu powietrza - zadanie wybrane 

do realizacji w ramach Budżetu 

Obywatelskiego

25 000,00 25 000,00 25 000,00

IX.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO
8 010 000,00 2 000 000,00 6 010 000,00 706 019,00 2 455 000,00 2 848 981,00

Rozdział 92109 - Domy kultury
130 000,00 130 000,00 130 000,00
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1.
Zakup nagłośnienia dla potrzeb Miejskiego 

domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - 

dotacja celowa

130 000,00 130 000,00 130 000,00

Rozdział 92195 - Pozostała działalność
7 880 000,00 2 000 000,00 5 880 000,00 576 019,00 2 455 000,00 2 848 981,00

1.

Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka
7 480 000,00 2 000 000,00 5 480 000,00 531 019,00 2 100 000,00 2 848 981,00

1.1 Opracowanie dokumentacji i projektów 

budowlanych związanych z 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 

Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego

750 000,00 750 000,00 86 500,00 200 000,00 363 500,00

1.2
Opracowanie dokumentacji technicznej 

skablowania linii energetycznej w ulicy 

Mickiewicza

30 000,00 30 000,00 30 000,00

1.3
Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych 

jatek w celu nadania nowej funkcji 

społecznej w tym kulturalnej

2 100 000,00 2 000 000,00 100 000,00 100 000,00

1.4
Rewaloryzacja zabytkowego Parku 

Miejskiego 
4 400 000,00 4 400 000,00 199 619,00 1 800 000,00 2 400 381,00

1.5 Zarządzanie projektem, jego obsługa i 

promocja
200 000,00 200 000,00 114 900,00 85 100,00

2. Remont baszty i krużganków zamku Książąt 

Mazowieckich
400 000,00 400 000,00 45 000,00 355 000,00
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X.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

595 000,00
150 000,00

445 000,00 445 000,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - 

dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Rawie Mazowieckiej

275 000,00 150 000,00 275 000,00 275 000,00

1. Wymiana oświetlenia w hali sportowej 

MILENIUM na oświetlenie ledowe

60 000,00 60 000,00 60 000,00

2. Zakup kosiarki bijakowej 30 000,00 30 000,00 30 000,00

3. Naprawa nawierzchni ciągu pieszo 

rowerowego nad zalewem Dolna

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

4. Remont abonenckiej stacji 

transformatorowej

30 000,00 30 000,00 30 000,00

5.

Opracowanie dokumentacji technicznej 

zagospodarowania rekreacyjnego  

projektowanego zbiornika „Tatar – Dolna” 

(kąpielisko, plaża, przystań wodna)

100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

6. Wykonanie map do celów projektowych 

terenu kąpieliska, brodzika oraz przystani 

wodnej w nowo projektowanej inwestycji  

połączenia zbiorników wodnych „TATAR” - 

DOLNA” oraz wykonanie mapy dna 

zbiornika „TATAR”

5 000,00 5 000,00 5 000,00
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Rozdział 92695 –Pozostała działalność 320 000,00 320 000,00 320 000,00

1. Opracowanie dokumentacji technicznej 

rozbudowy stadionu miejskiego o bieżnię 

lekkoatletyczną i budynek zaplecza

70 000,00 70 000,00 70 000,00

2. Opracowanie dokumentacji technicznej 

połączenia  zbiorników „DOLNA”  i ' TATAR'  

w Rawie Mazowieckiej

200 000,00 200 000,00 200 000,00

3.

Budowa i urządzenie Park Street Workout -  

zadanie wybrane do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego

50 000,00 50 000,00 50 000,00

OGÓŁEM 23 188 600,00 7 364 700,77 1 160 000,00 16 983 899,23 4 187 765,00 5 994 500,00 6 801 634,23



  

Załącznik nr 5 
Do uchwały Nr   /18  
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia          2018 r. 
 
 

Dochody  z tytułu opłat  za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki  na 
realizację zadań ujętych w miejskim 

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku 
 
 
 

Dział Rozdział § 
Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

Wydatki 
bieżące 
w tym: 

Wynagrodze
nia 

i  składki od 
nich 

naliczone  

wydatki 
związane z 
realizacją 

zadań 
statutowych 

dotacje 

851 85154  0480  484 000 484 000 484 000 66 000 226 000   192 000 

  
 Ogółem  
  

 484 000 484 000  484 000  66 000  226 000 
 

192 000 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

U z a s a d n i e n i e 

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2018 rok obejmuje: 

I. Zmiany w planie dochodów. 

1/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

- w § 0470 zmniejsza  się o kwotę 47 000 zł planowane dochody z opłat za trwały zarząd, 
korekta planu do wysokości faktycznych wpływów z tych opłat, zmniejszenie dochodów w 
związku z wprowadzeniem ustawowego zwolnienia żłobków z wnoszenia opłat z tytułu 
trwałego zarządu nieruchomości komunalnych, 

- zmniejsza się o kwotę 50 000 zł w § 0690 wysokość planowanych dochodów z opłat 
adiacenckich i opłat z tytułu służebności terenu. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej  
planowane dochody z opłat adiacenckich przenosi się do dochodów  w § 0490. 

- zmniejsza się o kwotę 100 000 zł w § 0750 planowane dochody z opłat z tytułu dzierżawy 
nieruchomości komunalnych. W trakcie roku budżetowego na wniosek dzierżawców terenu 
na targowisku przy ul.Mickiewicza oraz dzierżawcy krytej pływalni Burmistrz Miasta wyraził 
zgodę na zmniejszenie wymiaru opłat dzierżawnych, należnych od tych podmiotów. 

- zmniejsza się o kwotę 500 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0770 ze sprzedaży 
składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta, korekta planu do 
wysokości faktycznych wpływów uzyskanych z tego tytułu w br. Plan dochodów w tym 
paragrafie po zmianie wynosić będzie 800 000 zł. 

2/ Dział 750 – Administracja publiczna.  

Zmniejsza się w tym dziale planowane dochody w § 6207 o kwotę 219 700 zł, są to dochody 
planowane do uzyskania z dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizacje zadania: 
rawski eUrząd. Zadanie to jest w trakcie przygotowania to realizacji w 2019 roku. Środki z 
budżetu Unii Europejskiej wpływają na rachunek budżetu  Miasta po wykonaniu zadania i po 
dokonaniu płatności na rzecz wykonawcy zadania.  

3/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 

Wprowadza się do planu dochodów dotację w wysokości 12 000 zł z budżetu Województwa 
Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i zdrowie mieszkańców. 
Zakupiony  sprzęt zostanie przekazany na wyposażenie do jednostki OSP w Rawie 
Mazowieckiej. 

4/ Dział 756 – Dochody z podatków i opłat. 

- zwiększenie o kwotę 30 000 zł w § 0020 planowane dochody z udziałów Miasta Rawa 
Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego CIT od osób prawnych,  tj. do wysokości 
przewidywanych  wpływów z tego podatku do końca br. 



  

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł w § 0340 planowanych dochodów z podatku od środków 
transportowych od osób prawnych. Zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą siedziby  
podatników – właścicieli pojazdów,  likwidacji firm świadczących usługi transportowe.  

- zmniejszenie o kwotę 100 000 zł w § 0500 planowanych dochodów z podatku od czynności 
cywilno – prawnych od osób prawnych, korekta planu do wysokości przewidywanych  
wpływów z tego podatku w br. 

5/ Dział 801- Oświata i wychowanie. 

– w §  2001 wprowadza się do planu dochodów dotację z budżetu Unii Europejskiej w 
wysokości 34 923,83 zł na realizację projektu edukacyjnego „Erasmus plus” w Szkole 
Podstawowej Nr 2, zgodnie z umową.  

6/ Dział 851 – Ochrona zdrowia. 

Wprowadza się do planu dochodów zwiększenie  o kwotę 34 000 zł wysokość dochodów z 
opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych 
na terenie naszego miasta. Zwiększenie dochodów do wysokości faktyczne uzyskanych opłat 
z tego tytułu w br. 

7/Dział 852 – Pomoc społeczna. 

Zmniejsza się o kwotę 25 000 zł planowane dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych 
świadczeń z pomocy społecznej. 

W § 6330 zmniejsza się o 0,77 zł kwotę planowanej dotacji celowej z budżetu państwa 
przeznaczonej na utworzenie i wyposażenie domu SENOR+. 

8/ Dział 855 – Rodzina. 

Wprowadza się do planu dochodów dochody z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu 
nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków wypłacanych przez MOPS. 

9/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 

- wprowadza się do planu dochodów wpływy z odsetek w kwocie 2 000 zł, należne z tytułu 
nieterminowego wnoszenia opłat za odbiór odpadów, 

- wprowadza się do planu dochodów dywidendę w kwocie 500 000 zł od spółki miejskiej, 

- zwiększa się o kwotę 969 839 zł dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Łodzi na zadanie związane z ograniczaniem niskiej emisji. Dofinansowanie jest 
przeznaczone na wymianę pieców i instalacji co w domach jednorodzinnych mieszkańców 
naszego miasta. Łącznie w latach 2017-2018 WFOŚ przeznaczył dla naszego miasta dotacje  
w kwocie 1 949 731 zł. 

- zmniejszenie dochodów w § 6300 o kwotę 995 216 zł dotyczy korekty dofinansowania z 
budżetu Województwa Łódzkiego, które dotyczyło przebudowy targowiska miejskiego przy 
ul.Mickiewicza. Z uwagi na niewyłonienie wykonawcy zadanie nie będzie realizowane w br. 



  

10/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Zmiany planu dochodów w § 6207 i 6029 dotyczą dofinansowania środków z budżetu Unii 
Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020, na zadania objęte Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka. Środki na dofinansowanie 
zadań wykonanych w 2018 r., z uwagi na długą procedurę rozpatrywania wniosków o 
płatność w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, wpłyną do budżetu Miasta w 2019 r.  

11/ Dział 926 – Kultura fizyczna 

W rozdziale 92601 na wniosek Dyrektora OSiR dokonuje się korekty planowanych środków 
na dotację inwestycyjną dla OSiR. Korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków w 
związku z nie wyłonieniem wykonawcy planowanych prac inwestycyjnych w br. 

II. Zmiany w planie wydatków. 

 

1/ Dział 500 – Handel. 
Zmniejsza się o kwotę 10 000 zł wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenie dla 

inkasentów płaty targowej. Wysokość wynagrodzenia dla inkasentów wynika wprost i jest 

uzależniona z wysokości pobranych opłat targowych od handlujących na targowisku 

miejskim. Inkasentami opłat są: ZUST Stefański na targowisku przy ul. Targowej oraz Rawskie 

TBS na targowisku miejskim przy ul.Mickiewicza. 

2/ Dział 600 – Transport. 

-  rozdział 60016 – zmniejsza się o kwotę  3 495 000 zł planowane wydatki na realizację 

inwestycji drogowych tj. do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Wykaz zadań 

objętych korektą zapisany został w  załączniku  nr 4 do projektu uchwały. Część zadań, na 

które zmniejszono planowane wydatki w br. są ujęte w planie zadań inwestycyjnych do 

projektu budżetu  w 2019 roku, zgodnie z wykonaną w br. dokumentacją projektową. 

Zmniejsza się również wysokość planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 

kwocie 30 000 zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych. Pracownicy byli 

zatrudnieni do końca listopada br. Miasto korzystało również w tym roku z dofinansowania 

do wynagrodzeń z środków Powiatowego Urzędu Pracy. 

3/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

- rozdział 70005 – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 100 000 zł planowanych wydatków na 

wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi, korekta do wysokości faktycznych 

potrzeb wynikających z prawomocnych decyzji. 

4/ Dział 710 – Działalność usługowa. 



  

Zmniejsza się o kwotę 50 000 zł planowane wydatki na wykonanie zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałych prac planistycznych. Korekta wydatków 

do wysokości faktycznych potrzeb w tym zakresie w br. 

5/ Dział 750 – Administracja publiczna. 

- rozdział 75023 – zwiększa się o kwotę  40 000 zł wysokość planowanych wydatków na 

wynagrodzenia i pochodne w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. Korekta wydatków wynika 

z faktu wypłaty w br. odprawy i należnego ekwiwalentu w związku ze zmianą na stanowisku 

Burmistrza Miasta, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla pracowników odchodzących 

na emeryturę, 

- rozdział 75095 – zmniejszenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne „rawski 

eUrząd” , zadanie będzie realizowane w pełnym zakresie od 2019 r. Przy udziale wybranego 

menadżera projektu Miasto Rawa Mazowiecka przystąpi do przygotowania kolejnych 

etapów projektu: wykonanie infrastruktury teleinformatycznej, zakup sprzętu, zakup 

oprogramowania, zakup aplikacji e-usług. 

6/  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 

- rozdział 75495 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 12 000 zł to przeznaczenie 

srodków z dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu ratującego 

życie, który zostanie przekazany na wyposażenie jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej. 

7/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego. 

- rozdział 75702 -  zmniejsza się o kwotę 30 000 zł planowane wydatki na opłatę odsetek od 

kredytów i pożyczek w br.Korekta planu do wysokości faktycznych wydatków na ten cel. 

- rozdział 75704 -  zmniejsza się o kwotę 90 000 zł  planowane wydatki zabezpieczone  

w budżecie na obsługę poręczenia udzielonego przez Miasto Rawa  Mazowiecka na rzecz 

Banku Gospodarstwa Krajowego, spółce miejskiej Rawskie TBS. Spółka terminowo na bieżąco 

reguluje należne raty kredytu, który zaciągnęła w BGK na budowę pierwszego budynku 

wielorodzinnego przy ul.Słowackiego. 

8/Dział 758 – Różne rozliczenia. 

- zwiększa się o kwotę 216 904 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 

9/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 

- rozdział 80101 - zwiększenie o 255 000 zł wysokość planowanych wydatków bieżących w 

oparciu o wnioski Dyrektorów szkół podstawowych prowadzonych przez miasto: w  



  

SP Nr 2 to kwota 170 000 zł na pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w związku ze 

zwiększoną liczbą oddziałów, urlopami zdrowotnymi 2 nauczycieli oraz na wydatki rzeczowe 

związane ze wzrostem ilości dzieci korzystających z basenu. W  SP Nr 4 jest to kwota 85 000 

zł na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększonym zatrudnieniem: nauczyciel 

logopeda, nauczyciela wspomagającego, zwiększenie zatrudnienia w świetlicy szkolnej. 

- rozdział 80103 – zwiększenie planowanych wydatków na pokrycie zobowiązań na 

wynagrodzenia i pochodne w związku z urlopem zdrowotnym nauczyciela oddziału zerowego 

w SP Nr 2. 

- rozdział 80150  – zwiększenie o kwotę 50 000 zł wydatków na pokrycie zobowiązań na 

wynagrodzenia i pochodne w SP Nr 2 na zadania wynikające z obowiązku zabezpieczenia 

organizacji opieki i nauki dla dzieci z orzeczeniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 

uczęszczających do SP Nr 2. 

- rozdział 80195 – wprowadza się do planu wydatków środki w wysokości 34 923,83 zł dla SP 

Nr 2 z programu Erasmus Plus, na realizację zadania, zgodnie z podpisaną umową. 

10/ Dział 851, rozdział 85154 – zwiększone dochody uzyskane  z opłat za sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznacza się w pełnej wysokości na zwiększenie o kwotę 34 000 zł 

planowanych wydatków na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w br. 

 

11/ Dział 852, rozdział 85215  – zmniejsza się o kwotę 30 000 zł, tj. do  wysokości faktycznych 

potrzeb, planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. 

Rozdział 85295 – zwiększa się o kwotę 60 000 zł wysokość planowanych wydatków na 

realizacje inwestycji: Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+". 

Wniosek aplikacyjny „Senior+”  przewidywał ustalony tam zakres wyposażenia. Po 
przeprowadzonym postępowaniu na remont placówki okazało się, że na wyposażenie 
pomieszczeń pozostało za mało środków w stosunku do planowanych we wniosku. Dzięki 
zwiększonym środkom będzie można w pełni wyposażyć oddawaną placówkę.  
Oprócz tego projekt remontu pomieszczeń  przeznaczonych  na Utworzenie i wyposażenie 
Dziennego Domu „Senior+” nie przewidywał wentylacji mechanicznej kilku pomieszczeń. Po 
konsultacjach   Sanepid wskazał pomieszczenia, które należy zwentylować.   Planowany jest 
montaż 4 wentylatorów oraz instalacja 10 nawiewników w oknach pomieszczeń. 
 
12/ Dział 900 – Gospodarka komunalna.  

- rozdział 90095 - zwiększa się o kwotę 230 000 zł  planowane wydatki związane z dopłatą z 

budżetu miasta do taryf za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych oraz opłatę za wody 



  

opadowe odprowadzone z powierzchni utwardzonych,  do kanalizacji deszczowej, zgodnie z 

uchwałą Rady Miasta. 

Zwiększenie wydatków majątkowych o 1 100 000 zł przeznaczonych na dofinansowanie 

wymiany pieców i instalacji centralnego ogrzewania , dla mieszkańców miasta, którzy złożyli 

stosowne wnioski. Zwiększone  środki pochodzą z dofinansowania z WFOŚ w Łodzi oraz z 

środków własnych budżetu Miasta. Zadanie realizowane w ramach projektu „Poprawa 

jakości powierza w Rawie Mazowieckiej”. 

Zmniejsza się o 1 500 000 zł wydatki majątkowe w tym rozdziale tj. do wysokości faktycznych 

potrzeb w br. na realizację inwestycji  wskazanej w załączniku nr 3 do projektu uchwały tj. 

Przebudowa targowiska miejskiego ul.Mickiewicza. Ogłaszane przetargi w br. nie wyłoniły 

wykonawcy zadania. Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2019 r. 

13/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2 000 000 zł na realizację 

inwestycji: Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji 

społecznej w tym kulturalnej, zadania ujętego w projekcie rewitalizacji Miasta Rawa 

Mazowiecka. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania, które 

będzie wykonywane w cyklu dwuletnim – 2018/2019. Płatności za wykonane prace 

koncentrują się na roku 2019 r. 

14/ Dział 926 – Kultura fizyczna 

W rozdziale 92601 na wniosek Dyrektora OSiR dokonuje się korekty planowanych środków 
na dotację inwestycyjną dla OSiR. Korekta dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków w 
związku z nie wyłonieniem wykonawców planowanych prac inwestycyjnych w br. 

W projekcie niniejszej uchwały  zmniejsza się o kwotę 2 695 000  zł planowane przychody 

budżetu Miasta z tytułu planowanych przychodów z emisji obligacji komunalnych.  



 1 

                                                                         P r o j e k t 

Uchwała  Nr    /18 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia          grudnia   2018 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2018–2021. 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz.1432) oraz art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz.2077, z 2018r.poz.62,poz.1000, 

poz.1366, poz.1669 i poz.1693) Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/273/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 stycznia 2018 

roku  w sprawie uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2018–2021 wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik  Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr  1   

do niniejszej uchwały; 

2) do załącznika Nr 2 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym  

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik  Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr  3   

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr      /18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia        2018 r.

Wyszczególnienie
dochody z tytułu

udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób fizycznych

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób prawnych

z podatku od
nieruchomości

z subwencji
ogólnej

z tytułu dotacji i
środków

przeznaczonych
na cele bieżące

z tytułu dotacji
oraz środków

przeznaczonych
na inwestycje

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

2018 86 999 150,32 79 347 516,09 23 410 071,00 1 170 000,00 19 133 000,00 13 150 000,00 12 229 295,00 19 208 510,96 7 651 634,23 800 000,00 6 801 634,23

2019 91 337 300,00 80 424 600,00 27 656 537,00 1 400 000,00 18 781 000,00 13 150 000,00 12 694 142,00 15 908 904,00 10 912 700,00 1 500 000,00 9 062 700,00

2020 89 628 550,00 84 500 000,00 30 000 000,00 1 500 000,00 19 000 000,00 13 200 000,00 13 000 000,00 16 200 000,00 5 128 550,00 700 000,00 4 428 550,00

2021 92 201 600,00 88 000 000,00 33 000 000,00 1 600 000,00 19 200 000,00 13 300 000,00 13 300 000,00 16 500 000,00 4 201 600,00 700 000,00 3 501 600,00

2022 91 700 000,00 91 000 000,00 35 000 000,00 1 700 000,00 19 400 000,00 13 400 000,00 13 600 000,00 16 800 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2023 94 700 000,00 94 000 000,00 37 000 000,00 1 800 000,00 19 600 000,00 14 000 000,00 13 900 000,00 17 100 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2024 97 700 000,00 97 000 000,00 39 000 000,00 1 900 000,00 19 800 000,00 13 600 000,00 14 200 000,00 17 400 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2025 100 700 000,00 100 000 000,00 41 000 000,00 2 000 000,00 20 000 000,00 13 700 000,00 14 500 000,00 17 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2026 103 700 000,00 103 000 000,00 43 000 000,00 2 100 000,00 20 200 000,00 13 800 000,00 14 800 000,00 18 000 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2027 106 700 000,00 106 000 000,00 45 000 000,00 2 200 000,00 20 400 000,00 13 900 000,00 15 100 000,00 18 300 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2028 109 700 000,00 109 000 000,00 47 000 000,00 2 300 000,00 20 600 000,00 14 000 000,00 15 400 000,00 18 600 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2029 113 400 000,00 112 700 000,00 49 000 000,00 2 400 000,00 22 800 000,00 14 100 000,00 15 700 000,00 18 900 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2030 115 700 000,00 115 000 000,00 51 000 000,00 2 500 000,00 23 000 000,00 14 200 000,00 16 000 000,00 20 200 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2018 93 625 276,32 76 641 377,09 7 000,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 16 983 899,23

2019 104 244 300,00 75 119 300,00 97 000,00 0,00 x 980 000,00 980 000,00 0,00 0,00 29 125 000,00

2020 85 828 550,00 76 700 000,00 96 000,00 0,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 9 128 550,00

2021 88 101 600,00 78 200 000,00 92 700,00 0,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 9 901 600,00

2022 87 900 000,00 79 700 000,00 94 300,00 0,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 8 200 000,00

2023 90 900 000,00 81 200 000,00 95 900,00 0,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 9 700 000,00

2024 93 900 000,00 82 700 000,00 97 600,00 0,00 x 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 11 200 000,00

2025 96 900 000,00 84 200 000,00 99 210,00 0,00 x 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 12 700 000,00

2026 99 900 000,00 85 700 000,00 100 903,00 0,00 x 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 14 200 000,00

2027 102 900 000,00 87 200 000,00 102 630,00 0,00 x 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 15 700 000,00

2028 105 900 000,00 88 700 000,00 104 400,00 0,00 x 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 17 200 000,00

2029 108 400 000,00 90 200 000,00 106 180,00 0,00 x 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 18 200 000,00

2030 108 922 170,05 91 700 000,00 107 000,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 17 222 170,05

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

w tym:w tym: w tym: w tym:

2018 -6 626 126,00 9 826 126,00 0,00 0,00 631 626,00 631 626,00 9 194 500,00 5 994 500,00 0,00 0,00

2019 -12 907 000,00 16 407 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 407 000,00 12 907 000,00 0,00 0,00

2020 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 6 777 829,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 14



Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody
niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:
Kwota

zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
jednostkach

zaliczanych do
sektora  finansów

publicznych

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

Relacja zrównoważenia wydatków
bieżących, o której mowa w art. 242

ustawy

6 7 8.1 8.2

2018 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 370 829,95 0,00 2 706 139,00 3 337 765,00

2019 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 277 829,95 0,00 5 305 300,00 5 305 300,00

2020 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 477 829,95 0,00 7 800 000,00 7 800 000,00

2021 4 100 000,00 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 377 829,95 0,00 9 800 000,00 9 800 000,00

2022 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 577 829,95 0,00 11 300 000,00 11 300 000,00

2023 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 777 829,95 0,00 12 800 000,00 12 800 000,00

2024 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 977 829,95 0,00 14 300 000,00 14 300 000,00

2025 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 177 829,95 0,00 15 800 000,00 15 800 000,00

2026 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 377 829,95 0,00 17 300 000,00 17 300 000,00

2027 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 577 829,95 0,00 18 800 000,00 18 800 000,00

2028 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 777 829,95 0,00 20 300 000,00 20 300 000,00

2029 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 777 829,95 0,00 22 500 000,00 22 500 000,00

2030 6 777 829,95 6 777 829,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300 000,00 23 300 000,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2018 4,66% 4,66% 0,00 4,66% 4,03% 8,30% 8,54% TAK TAK

2019 5,01% 5,01% 0,00 5,01% 7,45% 7,13% 7,37% TAK TAK

2020 5,46% 5,46% 0,00 5,46% 9,48% 6,30% 6,54% TAK TAK

2021 5,63% 5,63% 0,00 5,63% 11,39% 6,99% 6,99% TAK TAK

2022 5,34% 5,34% 0,00 5,34% 13,09% 9,44% 9,44% TAK TAK

2023 5,17% 5,17% 0,00 5,17% 14,26% 11,32% 11,32% TAK TAK

2024 4,81% 4,81% 0,00 4,81% 15,35% 12,91% 12,91% TAK TAK

2025 4,67% 4,67% 0,00 4,67% 16,39% 14,23% 14,23% TAK TAK

2026 4,44% 4,44% 0,00 4,44% 17,36% 15,33% 15,33% TAK TAK

2027 4,31% 4,31% 0,00 4,31% 18,28% 16,37% 16,37% TAK TAK

2028 4,11% 4,11% 0,00 4,11% 19,14% 17,34% 17,34% TAK TAK

2029 4,86% 4,86% 0,00 4,86% 20,46% 18,26% 18,26% TAK TAK

2030 6,21% 6,21% 0,00 6,21% 20,74% 19,29% 19,29% TAK TAK

2031 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 20,11% 20,11% TAK TAK

2032 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 13,73% 13,73% TAK TAK

2033 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 6,91% 6,91% TAK TAK

2034 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK
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Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup

papierów
wartościowych

10.1

Wydatki bieżące
na

wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4
ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki
majątkowe w
formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

2018 0,00 0,00 33 869 745,00 6 900 000,00 7 110 300,00 0,00 7 110 300,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 34 905 000,00 7 458 000,00 18 810 000,00 0,00 18 810 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 3 800 000,00 100 000,00 35 900 000,00 7 600 000,00 8 860 000,00 0,00 8 860 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 4 100 000,00 1 100 000,00 36 900 000,00 7 700 000,00 6 660 000,00 0,00 6 660 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 800 000,00 1 560 000,00 37 900 000,00 7 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 800 000,00 1 550 000,00 38 900 000,00 7 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 800 000,00 1 500 000,00 39 900 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 800 000,00 1 200 000,00 40 900 000,00 8 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 800 000,00 500 000,00 41 900 000,00 8 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 3 800 000,00 400 000,00 42 900 000,00 8 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 3 800 000,00 300 000,00 43 900 000,00 8 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 5 000 000,00 234 266,16 44 900 000,00 8 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 6 777 829,95 0,00 45 900 000,00 8 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

 Dochody bieżące
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

 Dochody
majątkowe  na

programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.2

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.2.1

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy
wynikające
wyłącznie z

zawartych umów
na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.2.1.1

 Wydatki bieżące
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.3

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.1

  Wydatki bieżące
na realizację
programu,

projektu lub
zadania

wynikające
wyłącznie z

zawartych umów
z podmiotem

dysponującym
środkami, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2018 184 355,00 184 355,00 184 355,00 3 277 900,00 0,00 0,00 184 355,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.4

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe
na realizację

programu, projektu
lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki na wkład
krajowy w związku z
umową na realizację
programu, projektu

lub zadania
finansowanego z

udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu na
stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już
zawartą umową

na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.5.1 12.6

w związku z już
zawartą umową

na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.6.1

Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,

emisji papierów
wartościowych
powstające w

związku z umową na
realizację programu,
projektu lub zadania

finansowanego z
udziałem środków, o
których mowa w art.
5 ust. 1 pkt 2 ustawy

bez względu na
stopień finansowania

tymi środkami

12.7

w związku z już
zawartą umową

na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.7.1

w tym:w tym: w tym:w tym:

2018 8 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 11 160 000,00 0,00 8 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 6 660 000,00 0,00 6 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 6 660 000,00 0,00 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,

emisji papierów
wartościowych
powstające w

związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013

r. umową na
realizację programu,
projektu lub zadania
finansowanego w co

najmniej 60%
środkami, o których
mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.8

w związku z już
zawartą umową

na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę samorządu
terytorialnego

zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samodzielnych

zakładach opieki
zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe
z tytułu dotacji

celowej z budżetu
państwa, o której
mowa w art. 196
ustawy z  dnia 15
kwietnia 2011 r.  o

działalności
leczniczej (Dz. U. z
2013 r. poz. 217, z

późn. zm.)

13.2

 Wysokość
zobowiązań

podlegających
umorzeniu, o którym

mowa w art. 190
ustawy o działalności

leczniczej

13.3

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

przekształconego na
zasadach

określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

13.4

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na

zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

13.5

 Wydatki na spłatę
zobowiązań

samodzielnego
publicznego zakładu

opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na podstawie

przepisów o
zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku finansowego
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego
wyniku

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Załącznik Nr 2 

                                                                                                                                                                                                                   

Do uchwały Nr      /18 

                                                                                                                                                                                                           

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

z dnia     grudnia   2018 r. 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2018-21. 

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2018 roku muszą być zgodne  

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018  

w zakresie wyniku budżetu i wielkości przychodów i rozchodów budżetu miasta.  

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji , do planu przychodów  budżetu na 2018 rok 

wprowadza się  zmniejszenie o kwotę 2 695 000  wysokość planowanych przychodów z 

emisji papierów wartościowych. 

Aktualnie kwota przychodów ogółem budżetu Miasta  to 9 826 126  zł, a planowane 

rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 3 200 000 zł. 

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Miasta, który aktualnie wynosi 6 626 126 zł. 

W związku ze zmniejszeniem planowanej kwoty przychodów z emisji papierów 

wartościowych zmniejsza się również wysokość prognozowanej kwoty długu, która na koniec 

2018 r. stanowi wielkość 33 370 829,95 zł. 

Do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany dotyczące wysokości limitu 

wydatków w 2018 r. na realizację inwestycji: 

- Budowa ścieżki rowerowej, limit 2018 r. w kwocie 150 000 zł, limit 2019 r. w kwocie 

1 500 000 zł, 

- rawski eUrząd , limit 2018 r. w kwocie 110 300 zł, limit 2019 r. w kwocie 330 000 zł, 

Limit 2020 w kwocie 330 000, limit 2021 w kwocie 330 000 zł, 

- Przebudowa targowiska miejskiego ul.Mickiewicza, limit 2018 r. w kwocie 500 000 zl, limit 

2019 r. w kwocie 2 000 000 zł, 

- Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w 

tym kulturalnej, limit 2018 r. to kwota 100 000 zł, limit 2019 r. w kwocie 4 500 000 zł. 

 

 

 



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr       /18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia                   2018 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 375 000,00 7 110 300,00 18 810 000,00 8 860 000,00 6 660 000,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 46 375 000,00 7 110 300,00 18 810 000,00 8 860 000,00 6 660 000,00 0,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

30 790 000,00 5 560 300,00 11 160 000,00 6 660 000,00 6 660 000,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 30 790 000,00 5 560 300,00 11 160 000,00 6 660 000,00 6 660 000,00 0,00

1.1.2.1

Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Opracowanie dokumentów i projektów budowlanych i wykonawczych
zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz
obszaru staromiejskiego

URZĄD MIASTA 2017 2018 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej

URZĄD MIASTA 2017 2018 5 500 000,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej
funkcji społecznej, w tym kulturalnej

URZĄD MIASTA 2018 2019 4 350 000,00 100 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.4
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz
obszaru staromiejskiego

URZĄD MIASTA 2019 2021 18 000 000,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00

1.1.2.5
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Zarządzanie projektem, promocja i jego obsługa

URZĄD MIASTA 2017 2021 1 200 000,00 200 000,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00

1.1.2.6
Dział 750, Rozdział 75095 - "rawski eUrząd - wdrozenie
elektronicznych usłu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"

URZĄD MIASTA 2018 2020 990 000,00 110 300,00 330 000,00 330 000,00 330 000,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 15 585 000,00 1 550 000,00 7 650 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 15 585 000,00 1 550 000,00 7 650 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

1.3.2.1

Dział 700, Rozdział 70095 - Budowa wielorodzinnych socjalnych
budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej przy ul.
Mszczonowskiej, na działkach stanowiących własność Miasta Rawa
Mazowiecka

URZĄD MIASTA 2017 2020 9 175 000,00 150 000,00 2 600 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

1.3.2.2 Dział 600, Rozdział 60016. - Budowa ścieżki rowerowej URZĄD MIASTA 2018 2019 2 360 000,00 150 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 4



L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034
Limit

zobowiązań

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 390 000,00

1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 390 000,00

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 840 000,00

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 840 000,00

1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00

1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00

1.1.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000 000,00

1.1.2.5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

1.1.2.6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 550 000,00

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 550 000,00

1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00

1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022

Od Do

1.3.2.3
Dział 900, Rozdział 90095 - Przebudowa targowska miejskiego ul.
Mickiewicza Rawa Mazowiecka

URZĄD MIASTA 2018 2019 2 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4
Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ul. Lenartowicza i ul.
Gąsiorowskiego Rawa Mazowiecka

RAWA MAZOWIECKA 2018 2019 1 550 000,00 750 000,00 1 550 000,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034
Limit

zobowiązań

1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 550 000,00
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PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA nr ………. 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia ….. grudnia 2018 r. 
 

 

w sprawie  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka 

na rok 2019 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  

gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)  oraz  art. 4
1
 ust. 2 i 

ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490, poz. 1669) Rada Miasta 

Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Uchwala  się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019 w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                   U Z A S A D N I E N I E 

 

 

W myśl art. 4
1
 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 

lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490, poz.1669)  

do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu oraz  działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 

Stosownie do dyspozycji przepisów art. 4
1
 ust. 2 powołanej ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii realizacja zadań w tym zakresie prowadzona jest w postaci gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii uchwalanych przez radę gminy. 

Nie ma przeciwwskazań prawnych do uchwalenia jednego programu obejmującego obie te 

materie tj. przeciwdziałanie obydwu rodzajom tych uzależnień (NSA  II GSK 1614/12) 

Załączony do projektu uchwały Program jest kontynuacją działań realizowanych w mieście 

Rawa Mazowiecka z lat poprzednich i zawiera w swojej treści zadania przypisane gminie 

przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii. 

Na realizację zadań przeznaczone są środki uzyskane z tytułu wydawanych zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

Program uzyskał akceptację Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę 

Miasta Rawa Mazowiecka. 
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PROJEKT  

    

  Załącznik do uchwały 
 nr …………Rady Miasta   
 Rawa Mazowiecka 

                 z dnia ……………. 2018 r. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miejski Program 
 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
 

 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
 

Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka 
 

na rok 2019 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Rawa Mazowiecka, grudzień 2018 
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II. Mapa problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka. 
1. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w latach 2016-2018. 
2. Wybrane dane dotyczące działalności podmiotów realizujących działania z zakresu 
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3. Diagnoza problemów związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne. 
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terapeutycznej.   

 
IV. Finansowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
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VII. Realizatorzy Programu.  
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Wstęp 
 

 

Alkohol jest substancją psychoaktywną o właściwościach powodujących uzależnienie, 
która od wieków jest szeroko stosowana w wielu kulturach. Szkodliwe spożywanie alkoholu 
w społeczeństwach powoduje duże obciążenie chorobowe, społeczne i ekonomiczne. Może 
również zaszkodzić innym osobom, takim jak członkowie rodziny, przyjaciele, 
współpracownicy i nieznajomi. Ponadto, szkodliwe spożywanie alkoholu powoduje znaczne 
obciążenie zdrowotne, społeczne i ekonomiczne dla ogółu społeczeństwa.  

Według najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w wyniku 
szkodliwego spożywania alkoholu, w 2016 roku na całym świecie zmarło ponad 3 miliony 
osób. Oznacza to, że spośród każdych dwudziestu zgonów, przynajmniej jeden był 
spowodowany nieumiarkowaniem w spożywaniu procentowych trunków. Ponad trzy czwarte 
ofiar śmiertelnych nadużywania alkoholu stanowią mężczyźni. Daje to średnio sześć 
śmiertelnych przypadków na minutę. WHO twierdzi też, że największy procent zgonów jest 
w grupie wiekowej 20-29 lat i wynosi 13,5 proc. 
Jak podaje WHO, około 237 milionów mężczyzn i 46 milionów kobiet na świecie cierpi na 
schorzenia spowodowane piciem alkoholu. Najwyższy odsetek osób z takimi schorzeniami 
jest w Europie i w obu Amerykach (które WHO traktuje jako jeden region), a zaburzenia 
związane z piciem alkoholu powszechniejsze są w bogatych państwach. Pomimo, iż spożycie 
w Europie od 2010 roku stale maleje, to nasz kontynent wciąż ma najwyższy współczynnik 
spożycia alkoholu na jedną osobę. 
Ze wszystkich zgonów mających związek ze spożywaniem alkoholu, według WHO, 27% 
było efektem obrażeń odniesionych w wypadkach drogowych, 18% to samookaleczenia i 
samobójstwa oraz 18% to również akty przemocy. Z raportu WHO wynika, że najczęstszymi 
chorobami spowodowanymi nadużywaniem alkoholu jest marskość wątroby aż 48% 
przypadków, zapalenie trzustki 26%  oraz gruźlica stanowiąca 20% przypadków.  
Światowa Organizacja Zdrowia zwraca też uwagę na nastolatków, wśród których 27% na 
świecie po ukończeniu 15. roku życia już pije alkohol. Prawie połowa z nich (44%) pochodzi 
z Europy, 38% z obu Ameryk i tyle samo w rejonie Zachodniego Pacyfiku. 

WHO uważa, że aktualnie na Polaka powyżej 15. roku życia przypada średnio około 
11,6 litra czystego alkoholu.  W 2016 r. na każdego pijącego mężczyznę całkowite spożycie 
czystego alkoholu wynosiło 23,8 l, natomiast wśród kobiet było to 8,3 l.  
Ze względu na rodzaj trunków 56% spożywanego alkoholu w Polsce to piwo, 36% wódka i 
inne spirytusowe, zaś tylko 8% to wino. 
W 2016 roku z powodu alkoholu (marskość wątroby, nowotwory, wypadki samochodowe) 
zginęło łącznie 12 599 osób. 

Zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań 
własnych gminy. Działania te podejmowane są w oparciu o Narodowy Program Zdrowia na 
lata 2016-2020 oraz uchwalane corocznie w postaci gminnych programów profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2019 (dalej zwany 
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Program) określa miejską strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód 
społecznych i zdrowotnych wynikających z używania alkoholu. Dokument obejmuje również 
przedsięwzięcia z obszaru przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.  
 
 
 
I. Podstawy prawne programu: 

 
• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 

października 1982 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137); 
• Ustawa  o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. z 2018 r. 

poz.1030, poz. 1490, poz. 1669); 
• Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2018 r.  poz. 

650) 
• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 

2015 r., poz.1390); 
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365); 
• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1492); 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz.1492); 
• Uchwała nr XLII/304/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 czerwca 2018 r. w           

sprawie  ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie miasta Rawa Mazowiecka (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 
r. poz. 3482) 

• Uchwała nr XLV/318/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r. w           
sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i 
podawania napojów  alkoholowych (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018r. 
poz. 4903). 

 
 

 
II. Mapa problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Miasta  

 
1. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w latach 2016-2018 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Miasta Rawa Mazowiecka  podjęła w 
2018 r. dwie uchwały, w których to ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz nowe zasady usytuowania na terenie miasta Rawa Mazowiecka 
miejsc sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych. 
 
 W lipcu 2018 r. na terenie miasta przeprowadzono „Kampanię informacyjną dla 
sprzedawców napojów alkoholowych”. Składała się ona z trzech części: badania dostępności 
sprzedaży alkoholu nieletnim, audytu punktu i szkolenia sprzedawców. Celem realizowanej 
kampanii było zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach, że dorosły 
wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. w 
ramach przeprowadzonego szkolenia sprzedawcy zostali poinformowani o tym, że 
prowadzenie sprzedaży alkoholu wbrew zasadom określonym w art. 13, 14 i 15 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości jest przestępstwem grożącym karą grzywny. 
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Badanie  zostało przeprowadzone w 40 punktach sprzedaży alkoholu,  przy czym: 
• w 10 z nich nie spytano „tajemniczego klienta” o okazanie dowodu tożsamości, a co 

za tym idzie chciano sprzedać alkohol osobie, która w danym roku ukończyła 18 lat, 
jednak jej wygląd i zachowanie budzi uzasadnione wątpliwości co do wieku. W 
pozostałych punktach sprzedawcy zapytali o dowód osobisty, a w przypadku gdy 
osoba dokonująca zakupu go nie pokazała odmawiali sprzedaży. 

• w 4 audytowanych punktach sprzedaży nie były widoczne odpowiednie informacje o 
szkodliwości spożywania alkoholu. 

• w 2 punktach  brakowało informacji dotyczących zakazu sprzedaży alkoholu 
nieletnim. 

 
 
2. Wybrane dane dotyczące działalności podmiotów realizujących działania z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 
 

Z danych  uzyskanych od podmiotów realizujących na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii wynika, że: 

 
2.1 Jakość życia mieszkańców uzależniona jest między innymi od poziomu 
bezpieczeństwa na terenie miasta. Według danych statystycznych Komendy Powiatowej 
Policji w Rawie Mazowieckiej w latach 2016-2018 ujawniono na terenie powiatu rawskiego 
(brak danych dla samego Miasta) następującą ilość przestępstw:  
 

Lata Lp. Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych 
2016 2017 2018 ( do 30 

września) 
1. Kierujący w stanie nietrzeźwym z terenu miasta 

Rawa Mazowiecka 
35 52 48 

2. Kierujących pod wpływem środków narkotycznych 
z terenu miasta Rawa Mazowiecka 

0 0 0 

3. Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w 
miejscach publicznych na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka  

768 728 423 

4. Zatrzymani do wytrzeźwienie  z terenu miasta 
Rawa Mazowiecka 

31 38 37 

5. Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 6 0 4 

6.  Handel wyrobami alkoholowymi bez znaków 
akcyzy  

1 1 7 

7.  Handel wyrobami narkotycznymi 15 18 20 
8. Osoby nielegalnie handlujące alkoholem 1 1 7 
9. Ilość sprawców zakłócenia spokoju i porządku 

publicznego będących w stanie po spożyciu 
alkoholu 

314 335 188 

10. Ilość sprawców zakłócania spokoju i porządku 
publicznego będących w stanie po spożyciu 
środków narkotycznych 

0 0 0 
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- 7 19 

- 7 19 

11. Interwencje przeprowadzone w związku z przemocą 
w rodzinie w tym: 
-  sprawca pod wpływem alkoholu 
-  sprawca pod wpływem narkotyków - 0 0 

12. Wnioski o leczenie skierowane do MKRPA w 
Rawie Mazowieckiej 

3 1 2 

Dane KPP w Rawie Mazowieckiej 
 
2.2 Według danych statystycznych Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej w latach 
2016-2018 znacząco zwiększyła się liczba osób spożywających alkohol w miejscach 
publicznych, zatrzymanych do wytrzeźwienie jak i nietrzeźwych doprowadzonych do miejsca 
zamieszkania, przy jednoczesnym spadku ilości sprawców zakłócania spokoju i porządku 
publicznego, będących w stanie po spożyciu alkoholu:  
 

Lata Lp. Rodzaje przestępstw i zjawisk patologicznych 
2016 2017 2018 ( do 30 

października) 
1. Naruszenie zakazu spożywania alkoholu w 

miejscach publicznych na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka  

1064 1344 1142 

2. Zatrzymani do wytrzeźwienie  z terenu miasta 
Rawa Mazowiecka 

7 19 8 

3. Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca zamieszkania 6 11 6 

4. Ilość sprawców zakłócania spokoju i porządku 
publicznego będących w stanie po spożyciu 
alkoholu 

57 48 42 

Dane Straży Miejskiej 
 
2.3 Liczba rodzin korzystających z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z powodu uzależnienia lub nadużywania środków psychoaktywnych przez co 
najmniej jednego z członków rodziny w ostatnim czasie uległa niewielkiemu zmniejszeniu 
pomimo zwiększenia ogólnej liczby rodzin objętych pomocą. 
 
Lp.  2016 2017 2018 

(do 30 września) 
1. Ogólna liczba rodzin objętych 

pomocą 
427 505 320 

2. Liczba rodzin objętych 
pomocą materialną z powodu 
uzależnień 

85 79 62 

Dane MOPS 
 

2.4 Z danych, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika, iż nastąpił spadek 
liczby rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 
 
Lp. Liczba założonych 

„Niebieskich Kart” 
2016 2017 2018 

(do 30 września) 
1. Ogółem 33 29 21 
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2. MOPS 3 8 1 
3. Policja 28 21 20 
4. Placówka oświatowa 2 0 0 
5. Placówka służby zdrowia 0 0 0 

Dane Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

2.5 Z danych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że 
uległa spadkowi liczba osób z problemem alkoholowym zgłoszonych do Komisji, w celu 
przeprowadzenia rozmowy motywacyjnej. Jednak w stosunku do 2017 r. wzrosła liczba 
skierowanych do sądu wniosków o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do 
poddania się leczeniu odwykowemu. 
 

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 (do 31 
października) 

ogółem 24 20 17 

kobiety 1 3 5 

1. Liczba osób zgłoszonych do komisji 
o zobowiązanie do poddania się 
leczeniu odwykowemu 

mężczyźni 23 17 12 

2. Liczba spraw zakończonych podjęciem przez osobę 
zgłoszoną decyzji o dobrowolnym podjęciu 
leczenia odwykowego po rozmowach 
motywujących przeprowadzonych przez komisję 

9 7 3 

Liczba osób skierowanych przez komisję na 
badanie przez biegłego w celu wydania opinii w 
przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania 
zakładu leczniczego 

20 16 16 3. 

w tym liczba osób, która odbyła badanie po 
skierowaniu przez komisję 

13 12 9 

4. Liczba opinii biegłych stwierdzających u 
zgłoszonej przez komisję osoby uzależnienie od 
alkoholu 

13 12 8 

5. Liczba opinii biegłych nie stwierdzających u 
zgłoszonej osoby uzależnienie od alkoholu 

1 0 0 

Liczba skierowanych do sądu wniosków o 
zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do 
poddania się leczeniu odwykowemu 

25 10 16 6. 

w tym wnioski skierowane do sądu bez opinii 
biegłego 

8 5 7 

Działania podejmowane przez MKRPA 
 
 
3. Diagnoza problemów związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne 
 

Planowane w Programie działania odwołują się do przeprowadzonej w 2013  roku na 
populacji młodzieży rawskiej diagnozy, w której to sformułowano następujące wnioski i 
implikacje:  
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• Problem kontaktów badanych dzieci i młodzieży z nikotyną nie jest znacząco 
rozpowszechniony. Jednak powinien niepokoić fakt, iż niemały odsetek młodych ludzi 
ma już za sobą pierwsze próby palenia papierosów i że w tej grupie znajdują się  
też osoby, które „wyszły” już z fazy eksperymentowania i wchodzą w fazę 
uzależnienia.  

• Jak wynika z deklaracji młodych ludzi wiek inicjacji nikotynowej przypada na 12 rok 
życia.  

• Alkohol jest najbardziej popularną używką w populacji badanych uczniów z terenu 
Miasta Rawy Mazowieckiej. Ponadto im starsza młodzież tym częściej deklaruje 
kontakt z alkoholem. 

• Zjawisko rozpowszechnienia picia alkoholu jest zróżnicowane ze względu na płeć 
badanych osób. Badani uczniowie częściej niż badane uczennice deklarowali 
spożywanie jakiegokolwiek napoju alkoholowego. 

• Duża część młodych ludzi pije w sposób wysoce ryzykowny, wypijając jednorazowo 
znaczne ilości alkoholowe, upijając się lub sięgając po alkohol relatywnie często. 

• Młodzież najchętniej pijąc napoje alkoholowe sięga po piwo. Natomiast młodzież 
uczęszczająca do gimnazjum równie „chętnie” sięga również po wino oraz wódkę. 

• Wraz z wiekiem widoczny jest wzrost liczby młodych osób sięgających po alkohol, 
wzrost ilości wypijanego przez nich alkoholu oraz coraz częstszy udział napojów 
wysokoprocentowych w strukturze spożycia napojów alkoholowych.  

• Większość badanej młodzieży ma za sobą pierwszy kontakt z alkoholem. Wiek 
inicjacji alkoholowej u badanych osób przypada na 12-14 rok życia, choć z inicjacją 
mamy do czynienia również w okresie nauki w gimnazjum.   

• Młodzi ludzie, nawet Ci należący do najmłodszej grupy wiekowej doświadcza  
już z powodu swojego picia określonych szkód i negatywnych konsekwencji.  

• Występowanie konsekwencji związanych ze spożywaniem alkoholu częściej  
ma miejsce wśród starszej młodzieży niż w grupie uczniów młodszych. Zarówno 
liczba jak i rodzaj doświadczanych szkód rosną wraz z wiekiem badanych.  

• Można powiedzieć, że pierwsze kontakty z napojami alkoholowymi czy też idącymi 
za spożywaniem alkoholu konsekwencjami mogą wynikać z łatwości dostępu do nich. 

• Wśród młodych ludzi jest zbyt mała świadomość nt. substancji psychoaktywnych 
 i ich skutków ubocznych.  

• Przede wszystkim młodzi ludzie zażywają substancje legalne takie jak: napoje 
alkoholowe, tytoń czy też środki uspakajające lub nasenne (bez recepty od lekarza),  
a także nielegalne takie jak na przykład marihuana/haszysz. W mniejszym stopniu 
amfetaminę, kokainę, ecstasy oraz heroinę. 

• Starsza młodzież ocenia swój dostęp do substancji psychoaktywnych – zwłaszcza 
nielegalnych – nieco wyżej niż młodsza. 

• Im starsi uczniowie tym częściej deklarują kontakty z substancjami psychoaktywnymi 
o nieokreślonej toksyczności i czystości chemicznej. 

• Badana młodzież orientuje się, u kogo można zaopatrzyć się w substancje 
psychoaktywne (narkotyki). Największy odsetek respondentów znających takie osoby 
znajduje się wśród najstarszej młodzieży. 

• Część badanych uczniów zna rodzaj zażywanego narkotyku jednak spore grono 
ankietowanych deklaruje, że „nie wie”, co zażywa.  

• Młodzi ludzie deklarują, że zażywają dopalaczy, aby „zabić” nudę, uciec od swoich 
problemów, odurzyć się czy też z czystej ciekawości. Ponadto zażywają dopalaczy,  
aby poczuć się wyluzowanym, spokojnym, aby dostać zastrzyk energii czy też nawet,  
aby przeżywać halucynacje.  
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• Niepokoić powinna sytuacja, kiedy to młodzi ludzie zażywają nieznanych im 
substancji psychoaktywnych pod wpływem rówieśników. 

• Znajomi młodych ludzi zażywają zarówno legalne jak i nielegalne substancje 
psychoaktywne. Zarówno uczniowie szkół podstawowych jak i gimnazjum posiadają 
znajomych spożywających napoje alkoholowe, tytoń czy też środki uspakajające  
lub nasenne (bez recepty od lekarza) oraz zażywających marihuany/haszyszu,  
LSD, amfetaminy, crack, ekstazy, heroiny, klejów, sterydów anabolicznych.  

• Wśród uczniów klas gimnazjalnych występuje większy odsetek młodych ludzi 
zażywających zarówno substancje legalne jak i nielegalne.  

• Otrzymane dane na temat postrzegania ryzyka szkód wynikających z zażywania 
legalnych bądź nielegalnych substancji mogą prowadzić do wniosku, że część 
badanych osób posiada wiedzę na temat zagrożeń i skutków ubocznych. Jednak wielu 
jeszcze z nich uważa, że pojedyncze eksperymenty z narkotykami budzą większy 
niepokój niż częste używanie w różnych ilościach napoi alkoholowych czy też tytoniu. 

• Analizując wyniki badań można zauważyć, że wiedza uczniów w zakresie 
konsekwencji sięgania po używki jest niewystarczająca. Dotyczy to zarówno skutków 
palenia papierosów, jak i picia alkoholu czy sięgania po narkotyki.  

• Wśród badanej młodzieży nieznaczna część badanych uczniów zadeklarowało 
gotowość zgłoszenia się ze swoimi problemami w zakresie używek i uzależnień  
do grona pedagogicznego.  

• Im starsza młodzież tym mniejszy poziom zaufania do nauczycieli i mniejsza 
gotowość do szukania u nich pomocy w problemach związanych z używkami  
i uzależnieniami. 

• W każdej grupie wiekowej badani uczniowie wskazywali, że  zajęcia profilaktyczne 
odbywały się i prowadził je zarówno nauczyciel, jak i specjalista z zewnątrz. 

• Wielu młodych ludzi wierzy w wiedzę grona pedagogicznego i uważa, że jest ona 
wystarczająca do rozmowy z uczniami na temat używek i uzależnień. Jednak część 
badanych uczniów neguje wiedzę nauczycieli dotyczącą  omawianych zagadnień. 
Specjalistyczna wiedza przekazywana przez specjalistów z zewnątrz ma do odegrania 
bardzo ważną rolę w edukacji młodych ludzi. 

• Specjalistyczna wiedza przekazywana przez specjalistów z zewnątrz ma do odegrania 
bardzo ważną rolę w edukacji młodych ludzi. 
 
Otrzymane dane wskazują, iż profilaktykę alkoholową czy też nikotynową i 

narkotykową rozumianą, jako promowanie zdrowego stylu życia, a włączoną w szerszy 
program pracy wychowawczej, należy rozpoczynać w pierwszych latach nauki w szkole 
podstawowej. Natomiast profilaktykę narkotykową należy rozpoczynać najpóźniej około 13-
14 r.ż. 

 
W grudniu 2010 r. zostały przeprowadzone badania dotyczące skali problemów 

alkoholowych i narkotykowych w populacji dorosłych mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w 
czterech  kategoriach wiekowych, osobno dla kobiet i mężczyzn. 

 
 Kobiety Mężczyźni 

18-29 lat 51,3% 48,7% 

30-39 lat 52,7% 47,3% 
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40-49 lat 52,7% 47,3% 

50 lat i powyżej 51,4% 48,6% 

łącznie 52% 48% 

Procentowy udział respondentów badań 

Badania te dostarczyły następujące wnioski i implikacje: 
• Liczbę osób nadużywających alkoholu na terenie miasta Rawa Mazowiecka szacuje 

się na ponad 21 procent ogółu dorosłych mężczyzn oraz mniej niż 5 procent dorosłych 
kobiet. Jak widać zdecydowaną większość w grupie osób nadużywających alkoholu 
stanowią mężczyźni. Zapewne też mężczyźni bardziej otwarcie przyznają się do 
nadużywania alkoholu, natomiast kobiety ukrywają własne problemy alkoholowe, jak 
i problemy alkoholowe w rodzinie.  

• Z tej grupy należy wyodrębnić osoby z cechami uzależnienia od alkoholu, stanowiące 
przynajmniej 3% ogółu mieszkańców, przy czym problem ten dotyczy prawie cztery 
razy częściej mężczyzn  Zaskakująco wysokim okazał się odsetek 18-29- letnich 
mężczyzn, u których podejrzewać można rozwijające się lub już rozwinięte 
uzależnienie. Jednocześnie badania wykazały marginalny problem uzależnienia wśród 
kobiet. Zapewne problem uzależnienia wśród kobiet istnieje,  jednak silne 
przekonania, że tego problemu nie można ujawniać, nawet jeśli istnieje całkowita 
anonimowość badania, wpłynęły zapewne na uzyskany obraz zjawiska. Co ciekawe 
otrzymane wyniki są w większym stopniu charakterystyczne dla konserwatywnych 
środowisk wiejskich niż miejskich.  

• Grupami wiekowymi w populacji dorosłych najbardziej zagrożonymi występowaniem 
szkód wynikłych z picia są nie tylko grupy osób najstarszych ale także niestety 
również młodszych. Z tych ostatnich grup „rekrutować może się” w bliskiej 
przyszłości największy odsetek osób przekraczających granicę uzależnienia. 

• Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej dostrzegają problemy związane z nadużywaniem 
alkoholu lub uzależnieniem od alkoholu u członków najbliższej i dalszej rodziny, 
sąsiadów, znajomych z pracy. Problemy te dostrzega zdecydowana większość 
ankietowanych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.  

• Zarówno kobiety, jak mężczyźni są skłonni częściej i łatwiej dostrzegać problemy 
alkoholowe u sąsiadów i kolegów w pracy, niż u członków własnej rodziny.  

• Problem nadużywania przez dorosłych innych substancji zmieniających świadomość 
(np. leki uspokajające, narkotyki) jest znacznie mniej rozpowszechniony. W grupach 
najstarszych wiekowo praktycznie nie występuje (za wyjątkiem niewielkiego odsetka 
kobiet używających leków psychoaktywnych). Kilka do kilkunastu procent badanych 
w dwóch młodszych grupach wiekowych przyznało się do kontaktu z innymi 
substancjami psychoaktywnymi (marihuana, haszysz, amfetamina) ale były to w 
zasadzie incydenty eksperymentowania. Jest to wynik dość optymistyczny, w innych, 
podobnych terytorialnie i ludnościowo gminach, wskaźniki używania narkotyków 
przez dorosłych (głównie młodych dorosłych) są wyższe. 

• Największa część mieszkańców Rawy Mazowieckiej ocenia problemy alkoholowe 
jako powszechnie występujące i poważne, wymieniając je w grupie najważniejszych  
lub bardzo ważnych problemów społecznych na gruncie lokalnym, choć zastanawiać 
musi relatywnie duża grupa mieszkańców nie dostrzegających tego problemu lub 
bagatelizujących problem.   



11 
 

• Mieszkańcy zdecydowanie wskazują na potrzebę prowadzenia działań zaradczych- 
rozwijania działalności placówki/placówek zajmujących  się profesjonalną pomocą 
osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz na konieczność prowadzenia zajęć 
profilaktycznych z młodzieżą. 

 
Wnioski te skłaniają do refleksji nad możliwymi działaniami zapobiegawczymi, 

interwencyjnymi oraz terapeutycznymi. Z jednej strony oczywiste staje się wspieranie już 
istniejących miejsc lokalnej pomocy dla osób z problemem alkoholowym oraz narkotykowym 
oraz członków ich rodzin, poszerzanie oferty działań i dostosowywanie do potrzeb 
mieszkańców, chociażby w takich zakresach jak: dostępność  czy kompleksowość pomocy. 
Sami dorośli wskazali też na potrzebę prowadzenia działań profilaktycznych, adresowanych 
do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Tą profilaktyką należałoby objąć również 
rodziców, a więc samych badanych. 

Bardzo ważnym elementem działań zapobiegawczych i interwencyjnych powinna być 
zakrojona na szeroką skalę edukacja społeczna. Nie chodzi tu wyłącznie o popularyzowanie 
wiedzy nt. uzależnień i sposobów pomagania osobom dotkniętym tym problemem. Chodzi 
także o przełamywanie wstydu, lęku, niekorzystnych stereotypów i sposobów myślenia, 
związanych z chorobą alkoholową, uzależnieniami od narkotyków i współuzależnieniem. 
Bardzo mocno akcentowanym w ostatnich latach problemem stają się tzw. uzależnienia 
behawioralne. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych wpisywane są w zadania 
Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Wśród uzależnień 
behawioralnych szczególną uwagę zwraca się na tzw. nowe media (komputer, internet, gry 
komputerowe, telewizja, tel. komórkowe) oraz hazard (głównie gry na automatach oraz gry w 
internecie).   

Niewątpliwie też ogromne pole do działania mają tu służby prewencyjno-
interwencyjne, takie jak: policja, straż miejska, ośrodek pomocy społecznej i medyczne 
(pielęgniarki środowiskowe, lekarze). Istnieje zapewne potrzeba lepszej koordynacji działania 
ww. służb i instytucji.  

 

III. Stan zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i 
terapeutycznej. 

 
Na terenie miasta Rawa Mazowiecka świadczeń z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej udzielają zakłady , które zawierają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: 
� Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,  
� Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.   

W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Rawy Mazowieckiej ważną rolę 
odgrywa również działalność aptek, a na terenie naszego miasta działa ich siedem.   
W zakresie instytucji kulturalnych, w Rawie Mazowieckiej funkcjonuje pięć ośrodków 
kulturalnych. 
Dostępu do ośrodków edukacji w Rawie Mazowieckiej zapewniają następujące placówki : 

• szkoły podstawowe,       
• przedszkola miejskie, 
• niepubliczne przedszkola, 
• szkoły ponadgimnazjalne,  
• szkoły niepubliczne, 
• Zespół Placówek Specjalnych.  

 
  Zaplecze sportowe 
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W Rawie Mazowieckiej funkcjonują ogólnodostępne  obiekty sportowo-rekreacyjne 
działające : 

• hale sportowe 
• boiska sportowe 
• kryta pływalnia  
• lodowisko 
• zalew 

Miasto zapewnia pełne zaplecze sportowe dla szkół, których organem prowadzącym jest 
Miasto Rawa Mazowiecka. 

 
W Rawie Mazowieckiej instytucją pomagającą osobom i rodzinom, które utraciły 

zdolność samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej (MOPS). Instytucja ta udziela pomocy w formie finansowej, rzeczowej, pracy 
socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego. 

Ponadto instytucje, które mogą podejmować współpracę w zakresie realizacji 
programu: 

• Biuro Rady Miasta Rawa Mazowiecka (Radni Miasta) 
• Straż Miejska 
• Powiatowy Urząd Pracy 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
• Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich (zespół kuratorski) 
• Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej 
• Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
• Rawsko-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
• Powiatowa Komenda Policji 
• Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
• Media lokalne 
• Związki  i Stowarzyszenia, w tym m.in.: 

• Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie ,,Szansa” 
• Stowarzyszenie ,,Pogotowie Rodzinne” im. Jolanty Fadeckiej 
• Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE W RAWIE” 
• Stowarzyszenie ,,Przymierze Rodzin” (Świetlica Środowiskowa) 

• Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskiej Zgromadzenia Misjonarzy Krwi 
Chrystusa 

• Kościoły  
 
 

IV. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 
alkoholowych oraz narkotykowych. 

 
Na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeznacza się środki finansowe pobierane 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 
zostanie określona w uchwale budżetowej na 2019 r.   
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V. Cele i zadania Programu.  

 
1. Cele główne. 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz problemów 
związanych z narkotykami i in. środkami psychoaktywnymi, a także przeciwdziałanie 
zjawisku przemocy w rodzinie. 

2. Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują w związku z 
nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych. 

3. Zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 
 

 
2. Cele szczegółowe. 

1. Zmiana niekorzystnych  wzorców picia alkoholu oraz przekonań i postaw 
sankcjonujących picie alkoholu i sięganie po inne substancje uzależniające  .  

2. Ograniczanie rozmiarów szkód zdrowotnych spowodowanych nadużywaniem napojów 
alkoholowych i innych środków psychoaktywnych. 

3. Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego spowodowanych nadużywaniem 
alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz przemocą w rodzinie. 

4. Zapobieganie spożywaniu napojów alkoholowych oraz innych środków 
psychoaktywnych,  w sposób szczególny przez dzieci i młodzież. 

5. Ograniczenie naruszeń prawa w zakresie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
osobom nieuprawnionym. 

6. Zwiększenie efektywności współdziałania lokalnych służb w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania  problemów alkoholowych oraz narkotykowych.  
 
 

3. Planowane zadania: 

W celu realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 przewiduje się następujące 
działania: 
 
 
3.1 Zadanie pierwsze. 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem  

 
Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez: 

1. Dofinansowanie działalności Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych dla osób z  
problemem uzależnień  (w tym osób dotkniętych tzw. uzależnieniami  
behawioralnymi) i ich rodzin;  

2. Dofinansowanie szkoleń osób zajmujących się pomocą terapeutyczną i rehabilitacyjną 
dla osób uzależnionych; 

3. Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych   w      
przedmiocie motywowania do leczenia oraz kierowania wniosków do sądu o 
wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu  
odwykowemu;  
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4. Wnoszenie opłat do sądu za opinie w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie na 
badanie w celu ustalenia diagnozy uzależnienia od alkoholu; 

5. Zakup materiałów oraz literatury fachowej; 
6. Dofinansowanie kontraktu z NFZ celem poszerzania oferty zajęć terapeutycznych dla 

osób uzależnionych, realizowanych przez Poradnię Leczenia Uzależnień; 
7. Dofinansowanie wyjazdowych form terapii dla osób uzależnionych i członków ich 

rodzin; 
8. Prowadzenie szkoleń dla osób podejmujących w ramach pełnionych zadań  

zawodowych lub społecznych funkcje interwencyjne, informacyjne oraz pomocowe 
wobec osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem a także członków ich rodzin 
(np. przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy 
MOPS, KPP Policji, Straży Miejskiej, personel medyczny, członkowie lokalnych 
organizacji pozarządowych); 

9. Pomoc rehabilitacyjną dla osób uzależnionych. 
 
Wskaźniki: 

� liczba konsultacji oraz liczba osób korzystających z Punktów Informacyjno-
Konsultacyjnych, 

� wysokość dofinansowania Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych, 
� liczba zorganizowanych szkoleń oraz liczba ich uczestników, 
� liczba otrzymanych przez MKRPA wniosków dotyczących objęcia osób podejrzanych o 

nadużywanie alkoholu leczeniem odwykowym, 
� liczba osób, z którymi MKRPA przeprowadziła rozmowy interwencyjno-motywujące, 
� liczba osób skierowanych przez MKRPA na badanie do biegłych sądowych, 
� liczba wniosków skierowanych przez MKRPA do sądu dotyczących zobowiązania do 

podjęcia leczenia odwykowego, 
� liczba osób objętych wsparciem Poradni Leczenia Uzależnień na podstawie  przekazanych 

środków finansowych, 
� liczba osób korzystających z wyjazdowych form terapii, 
� liczba osób korzystających z pomocy rehabilitacyjnej. 

 
 
3.2 Zadanie drugie.  

Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub problemy uzależnień 

narkotykowych i behawioralnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym w szczególności 

ochrony przed przemocą  w rodzinie. 

 
Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

1. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i zajęć 
socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego w ramach profilaktyki 
wskazującej i selektywnej, w tym: 
a. dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego, 
b. dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, 
c. pomoc w nauce i organizacja czasu wolnego; 

2. Finansowanie dyżurów psychologów w Urzędzie Miejskim; 
3. Dofinansowanie działalności Punktów Konsultacyjnych dla osób dotkniętych 

przemocą; 
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4. Wspieranie działalności grupy samopomocowej dla osób doświadczających  przemocy 
w rodzinie; 

5. Prowadzenie programów dla rodziców w formie warsztatów umiejętności 
rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez przemocy; 

6. Finansowanie szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się 
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, w tym z zakresu 
procedury ”Niebieskie Karty”; 

7. Inicjowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem 
alkoholowym oraz stała współpraca w ramach realizacji zadań  Miejskiego Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy; 

8. Wspieranie organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w zapewnieniu ofiarom 
przemocy z rodzin z problemem alkoholowym schronienia w sytuacjach 
kryzysowych; 

9. Wspieranie działalności lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie świadczenia 
pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom dotkniętym problemem narkomanii; 

10. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
(głównie z problemem alkoholowym) obejmującego program socjoterapii i/ lub 
program profilaktyki uzależnień oraz elementy profilaktyki zdrowotnej i 
ekologicznej, 

11. Organizowanie lokalnych dni trzeźwości oraz nabożeństw trzeźwościowych z 
udziałem specjalistów i członków wspólnot AA, AL-Anon i AL-Ateen; 

12. Pomoc w organizowaniu konstruktywnych form spędzania czasu wolnego osobom 
dotkniętym  problemem alkoholowym, narkomanią lub przemocą w rodzinie oraz 
rodzin dotkniętych inną dysfunkcją. 

 
Wskaźniki: 

� wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań opiekuńczo-
wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego oraz 
liczba osób objętych przez nie wsparciem, 

�  liczba osób korzystających z pomocy psychologa w Urzędzie Miasta, liczba 
przeprowadzonych  konsultacji, 

� ilość przeprowadzonych zajęć z elementami socjoterapii oraz liczba osób nimi objętych, 
� wysokość dofinansowania warsztatów profilaktycznych oraz liczba osób nimi objętych, 
� liczba konsultacji oraz liczba osób korzystających z Punktów Konsultacyjnych dla osób 

dotkniętych przemocą, 
� wysokość dofinansowania Punktów Konsultacyjnych dla osób dotkniętych przemocą, 
� liczba osób korzystających z grup samopomocowych, 
� liczba uczestników warsztatów, 
� liczba osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, 
� liczba osób objętych pomocą w sytuacji kryzysowej, 
� wysokość dofinansowania wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym oraz liczba uczestników, 
� liczba zorganizowanych akcji, działań, wydarzeń trzeźwościowych, 
� liczba osób korzystających z konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. 

 
Zadania wynikające wprost z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, zostały 
określone w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 
 
3.3 Zadanie trzecie. 



16 
 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na 

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych  i socjoterapeutycznych. 

 
Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez: 

1. Wspieranie działalności świetlic, realizujących zajęcia profilaktyczno–wychowawcze   
dla dzieci z grup ryzyka (rodziny niewydolne wychowawczo, rodziny rozbite, 
prowadzenie zajęć profilaktycznych, informacyjnych dla rodziców oraz konsultacji i 
poradnictwa rodzinnego, małżeńskiego i wychowawczego); 

2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i 
młodzieży w  szkole i poza szkołą 
a. spotkania psychoedukacyjne na temat problematyki uzależnień, w tym uzależnień 

behawioralnych  
b. programy profilaktyczne dotyczące zapobiegania przemocy i uzależnień,  
c. programy służące rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych, 
d. programy promujące  tzw. zdrowy styl życia; 

3. Prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii dla dzieci z rodzin z problemami: 
a. alkoholowym i /lub narkotykowym, 
b. przemocy w rodzinie, 
c. uzależnień behawioralnych; 

4. Realizowanie dyżurów psychologa w szkołach podstawowych w Rawie 
Mazowieckiej, którego zadania polegać będą na udzielaniu pomocy uczniom z 
zaburzeniami zachowania i emocji, w szczególności uczniom z rodzin 
dysfunkcyjnych, a także  konsultacji i porad rodzicom; 

5. Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców w ramach działań statutowych i 
pozastatutowych placówek oświatowych i innych instytucji; 

6. Prowadzenie konsultacji rodzinnych, poradnictwa wychowawczego i interwencji w 
sytuacji picia alkoholu oraz sięgania po substancje nielegalne przez niepełnoletnich; 

7. Współpraca ze szkołami w zakresie działań profilaktycznych; 
8. Konsultacje psychologiczne dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców w zakresie 

problematyki uzależnień i przemocy; 
9. Dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych; 
10. Wspieranie działań o charakterze edukacyjnym w zakresie rozpoznawania, 

zapobiegania i udzielania pomocy dzieciom, które wykazują zachowania ryzykowne 
(sięgają po środki uzależniające, stosują agresję i przemoc). 

11. Szkolenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, policji z zakresu  
profilaktyki zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży; 

12. Zorganizowanie szkoleń dla sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości; 

13. Promowanie wśród dzieci, młodzieży i innych osób aktywnych form spędzania czasu 
wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych w tym: 

a)  organizacja imprez sportowych i kulturalnych, 
b)  organizowanie przedsięwzięć służących zwiększaniu bezpieczeństwa na obiektach 

sportowych, 
c)  dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych promujących 

zasadę fair play;  
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14. Udział w ogólnopolskich i regionalnych konkursach i kampaniach propagujących 
zdrowy styl życia, trzeźwość oraz życie bez przemocy (jeśli takie będą organizowane); 

15. Przeprowadzenie lokalnej diagnozy związanej z sięganiem po substancje 
psychoaktywne oraz zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi wśród uczniów szkół i 
dorosłych mieszkańców miasta. 

 
Wskaźniki: 

� wysokość dofinansowania świetlic oraz liczba osób objętych przez nie wsparciem, 
� wysokość dofinansowania zajęć edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży 

w  szkole i poza szkołą oraz liczba uczestników, 
� liczba osób korzystających z porad psychologów w szkołach, 
� ilość i rodzaj przeprowadzonych działań profilaktycznych, w tym głównie 

zrealizowanych rekomendowanych programów profilaktycznych,  
� liczba spotkań dla rodziców, 
� liczba dzieci korzystających z dożywiania, 
� liczba zorganizowanych szkoleń oraz liczba ich uczestników, 
� liczba sprzedawców napojów alkoholowych objętych szkoleniami, 
� liczba uczestników aktywnych form spędzania czasu wolnego,  
� liczba konkursów, kampanii i konferencji poświęconych problematyce alkoholowej i 

przemocy w rodzinie) oraz liczba osób nimi objętych, 
� wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania z zakresu spraw 

społecznych, diagnozy i ekspertyzy. 
 
3.4 Zadanie czwarte. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkotykowych  

 
Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

1.  Współpracę z następującymi podmiotami w ramach realizacji Miejskiego Programu 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 
Narkomanii: 
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej; 
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 
• Komenda Powiatowa Policji; 
• Straż Miejska; 
• Sąd Rejonowy; 
• organizacje pozarządowe z terenu miasta; 
• rawskie  szkoły i przedszkola; 
• Poradnia Leczenia Uzależnień w Rawie Mazowieckiej; 
• Oddziały Uzależnień z terenu województwa łódzkiego, 
• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 
• Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
• Kościoły. 

2. Współpracę, zależnie od właściwości podmiotów, polegającą przede wszystkim na: 
a. Podejmowaniu wspólnych działań edukacyjnych społeczności lokalnej w 

przedmiotowym zakresie 
b. Wymianie informacji w zakresie występowania uzależnień na terenie działania 

samorządu  oraz uzyskiwaniu pomocy przez osoby uzależnione bądź zagrożone 
uzależnieniem oraz członków ich rodzin. 
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c. Udzielaniu wsparcia merytorycznego w przedmiocie zagadnień dotyczących 
uzależnień, minimalizowaniu szkód z nimi związanych  i zapobieganiu nowym 
uzależnieniom. 

d. Wspieranie działań w środowisku pracy osób dorosłych, w tym kampanii 
informacyjno-edukacyjnych dotyczących problemu uzależnień wśród 
pracowników, 

e. Dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty, których cele 
statutowe przewidują podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi, innym uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz udzielanie 
pomocy osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym. 

f. Wspieranie działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz z zakresu 
readaptacji społecznej osób bezdomnych – uzależnionych i zagrożonych 
uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, w szczególności od alkoholu i 
narkotyków, 

g. Współpraca ze środowiskami kościelnymi w sferze ich działalności na rzecz 
profilaktyki i promowania postaw trzeźwościowych. 

4. Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z  
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

 
Wskaźniki: 

� wysokość dofinansowania działalności stowarzyszeń i klubów abstynenckich oraz 
liczba osób korzystających ze wsparcia w  ramach działań objętych dofinansowaniem, 

� wysokość dofinansowania działań podejmowanych przez podmioty działające w 
obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz liczba osób 
korzystających ze wsparcia w  ramach działań objętych dofinansowaniem, 

� wysokość dofinansowania działań na rzecz osób bezdomnych – uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz liczba osób 
korzystających ze wsparcia w  ramach działań objętych dofinansowaniem,. 

 
 
3.5 Zadanie piąte. 

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13
1
  i 15 

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

  
Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez: 

1. Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzone przez 
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejską i Policję; 

2. Podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków 
korzystania z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 

3. Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania, w związku z 
naruszeniem art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi;  

4. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 
Wskaźniki: 

� liczba kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
� liczba podjętych interwencji w związku z nieprzestrzeganiem zasad i warunków 

korzystania z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
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� liczba wszczętych postępowań w związku z naruszeniem art. 131 i art. 15 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

3.6 Zadanie szóste. 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów 

Integracji Społecznej. 

 
Zadanie to realizowane będzie poprzez: 

1. Wspieranie klubów integracji społecznej tworzonych na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka i prowadzących działalność o charakterze terapeutycznym, 
samopomocowym, oferującym możliwość zatrudnienia osób uzależnionych i karanych 
sprawców przemocy; 

 
Wskaźniki: 

� liczba uczestników centrów integracji społecznej dotkniętych problemem uzależnień, 
� wysokość dofinansowania działalności centrów integracji społecznej. 

 
 
3.7 Zadanie siódme. 

Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 

wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
 

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

VI. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

1. Kompetencje i zadania MKRPA określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.  
Należą do nich: 
• Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
• Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec 

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
leczenia odwykowego, 

• Opiniowanie w przedmiocie zgodności postulowanego punktu sprzedaży z 
uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży alkoholu,  

• Kontrola w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Zgodnie z zaleceniami z 
wystąpień pokontrolnych NIK, kontrole MKRPA dotyczyć będą także oświadczeń 
o wysokości obrotu napojami alkoholowymi w celu weryfikacji wnoszonych 
przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych . 

 
Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018 (do 31 

października) 
1. Liczba posiedzeń ogółem 26 26 23 
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2. Liczba posiedzeń z rozmowami 
interwencyjno-motywacyjnymi 

12 13 12 

3. Liczba posiedzeń w związku z wydaniem 
opinii do zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

14 12 16 

4. Liczba wydanych postanowień z opinią do 
zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

44 35 68 

5. Liczba spotkań w związku z kontrolą 
punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

7 8 1 

Posiedzenia MKRPA 
 

2. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych: 
• Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie – dietę wysokości  10% najniższego 

wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (za udział w 
każdym spotkaniu – terenowym lub stacjonarnym); 

• Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane jest na podstawie list obecności do 5 
dnia następnego miesiąca.   

3. Stałe zwiększanie kompetencji członków komisji: 
• szkolenia podnoszące kwalifikacje;  
• wyjazdy służbowe (w tym koszty dojazdu); 
• zakup wyposażenia, materiałów i artykułów związanych z obsługą MKRPA. 

 
VII. Realizatorzy Programu 
 

1. Realizacja zadań określonych w programie należy do: 
• Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki 

Uzależnień, powołanego przez Burmistrza Miasta; 
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
• Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2. Określone zadania Programu mogą być zlecane osobom fizycznym, instytucjom, 
organizacjom pozarządowym na podstawie zawieranych umów cywilno-prawnych 
bądź zlecanych w formie dofinansowania realizacji zadań własnych Gminy (konkursy 
ofert dla organizacji pozarządowych) lub też przekazywanych w drodze zawartego 
porozumienia między Miastem Rawa Mazowiecka a konkretnymi instytucjami.  

 
 

 



              

 projekt 

UCHWAŁA NR ……………… 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia …………… 2018 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 r. 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 

poz.450, poz. 650, poz.723 i poz. 1365) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Uchwala się program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., stanowiący załącznik 

do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  do uchwały Nr ………………… 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia ……………………………. 

 

Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

  i o wolontariacie na 2019 rok 
 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

 

1) programie – należy przez to rozumieć program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka      

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy    

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 

rok; 

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3)  organizacjach – rozumiemy przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie; 

4) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Rawa Mazowiecka; 

5) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Rawa Mazowiecka; 

6) Burmistrzu Miasta – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka; 

7) Lokalnym Programie Rewitalizacji – program, o którym mowa w uchwale nr XIX/135/16 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025, zmienionej uchwałą 

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

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2016-2025. 

 

 

Rozdział II 

 

Cel główny i cele szczegółowe 

 

§ 2. 

1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy miastem         

a organizacjami działającymi na terenie miasta.  

2. Celami szczegółowymi programu są: 

1) współdziałanie miasta z organizacjami, zapewniające efektywne wykonywanie zadań 

publicznych miasta; 

2) ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem 

mieszkańców zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem 

Rewitalizacji; 



3) rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych służących zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców miasta; 

4) prowadzenie i rozwój form dialogu społecznego z organizacjami; 

5) pobudzanie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków spoza budżetu miasta, w 

tym funduszy unijnych; 

6) integracja organizacji działających na rzecz mieszkańców miasta w sferze działań 

publicznych. 

Rozdział III 

 

Zasady współpracy 

 

§ 3. 

Współpraca miasta z organizacjami odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz 

umożliwianiu im realizacji zadań publicznych; 

2) suwerenności stron – która zapewnia, że miasto szanuje instytucjonalną niezależność 

organizacji w realizacji zadań publicznych; 

3) partnerstwa – która opiera się na relacji wzajemnego zaufania, a także informowaniu się   

o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych 

działań; 

4) efektywności – zgodnie z którą miasto przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych do 

realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych; 

5) uczciwej konkurencji – która zapewnia udzielanie przez miasto tych samych informacji     

i stosowanie tych samych kryteriów w ocenie realizacji zadań publicznych; 

6) jawności – w myśl której miasto udostępnia współpracującym z nim organizacjom 

informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych. 

 

Rozdział IV 

 

Podmioty współpracy 

 

§ 4. 

Podmiotami współpracy są: 

1) Rada Miasta i jej komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej miasta; 

2) Burmistrz Miasta; 

3) właściwe jednostki organizacyjne miasta, które podejmują na bieżąco współpracę z 

organizacjami; 

4) organizacje realizujące cele statutowe na terenie miasta; 

5) grupa mieszkańców działająca jako inicjatywa lokalna. 

 

Rozdział V 

 

Zakres przedmiotowy 

 

§ 5. 

Współpraca miasta z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 

ust. 1 ustawy. 

 

 



Rozdział VI 

 

Formy współpracy 

 

§ 6. 

Współpraca miasta z organizacjami odbywać się będzie w szczególności, w następujących 

formach: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych określonych w ustawie, które może 

mieć formę: 

a) powierzania, 

b) wspierania; 

 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania; 

3) konsultowania z organizacjami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

4)  tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z 

przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli władz miasta; 

5) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r.,poz.1376); 

7) udzielania pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta 

źródeł finansowania, a w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

opiniowania wniosków o granty i dotacje, udzielania rekomendacji; 

8) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji poprzez np. szkolenia, 

konferencje,  

9) funkcjonowania Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którego celem będzie 

promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

10) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej wspólnych działań 

miasta  i organizacji; 

11) udzielania pomocy merytorycznej dla projektów realizowanych przez organizacje, 

przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta; 

12) udzielania pomocy organizacjom w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami o 

podobnym charakterze z miast partnerskich; 

13) umożliwienia umieszczania przez organizacje na stronie internetowej miasta informacji 

dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań miasta. 

 

 

Rozdział VII 

 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 7. 

Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zlecane do realizacji 

organizacjom. 

 

1) z zakresu edukacji i wychowania: 

a) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, 

popularyzacja wiedzy historycznej; 



b) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym  Lokalnym Programem 

Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną; 

2) z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej 

upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania 

dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej; 

3) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych i 

niedowidzących, chorych na cukrzycę, chorych na nowotwory, 

b) podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych; 

4) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej:  

a) prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, 

b) pomoc osobom bezdomnym; 

5)  z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wspieranie działań 

polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku 

emerytalnym; 

6)  z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wspieranie działań polegających na 

kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej 

oraz ich rodzinami; 

7)  z zakresu promocji i organizacji wolontariatu – propagowanie idei wolontariatu, 

zachęcanie mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na 

obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do 

podejmowania działań na rzecz innych; 

8) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) organizacja imprez sportowych, 

b) wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 

c) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowo, 

d) zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, 

e) prowadzenie profilaktycznej działalności wśród mieszkańców Rawy Mazowieckiej               

w zakresie bezpieczeństwa na akwenach wodnych; 

9)  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

a) pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, 

przemocy w rodzinie i narkomanii, pomoc opiekuńczo-wychowawcza                                     

i socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych  prowadzona w 

świetlicy środowiskowej, 

b) pomoc osobom i członkom rodzin, w których występuje problem alkoholowy, 

c) pomoc ofiarom dotkniętym przemocą w rodzinie, 

d) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

10)  z zakresu działalności na rzecz organizacji: działalność wspomagająca rozwój wspólnot   

i społeczności lokalnych; 

11) działalność na rzecz rodziny. 

            

             

 

 

 

 

 



Rozdział VIII 

 

Okres i sposób realizacji programu 

 

§ 8. 

 

1. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 roku. 

2. Terminy realizacji poszczególnych zadań publicznych określone będą w otwartych 

konkursach ofert. 

3. Za realizację programu odpowiedzialni są: Wydział Oświaty, Kultury, Zdrowia             

i Sportu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz Pełnomocnik do spraw uzależnień     

w tym urzędzie. 

4. Program będzie realizowany m.in. poprzez: 

1) prowadzenie otwartych  konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

2) współpracę miasta, Rady Miasta, organizacji i mieszkańców w realizacji zadań 

publicznych, w tym przeprowadzanie konsultacji społecznych; 

3) powołanie wspólnych komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym. 

 

Rozdział IX 

 

Wysokość środków planowanych na realizację programu. 

 

§ 9. 

Wysokość środków planowanych na realizację programu wynosi 1 205 000 zł. 

 

 

Rozdział X 

 

Sposób oceny realizacji programu. 

 

§ 10. 

1. Burmistrz Miasta dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie. 

2. Oceny realizacji programu dokonuje się według następujących mierników: 

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji, 

c) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań, 

d) wysokość środków przeznaczonych w budżecie na realizację programu, 

e) wysokość środków zaangażowanych przez organizacje na realizację programu; 

3. Organizacje mogą składać Burmistrzowi Miasta wnioski i uwagi dotyczące realizacji 

programu. 

Rozdział XI 

 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji. 

 

 

§ 11. 

 

Program współpracy miasta z organizacjami na 2019 r. powstał na podstawie oceny realizacji 

programu za rok poprzedni.  



Projekt programu został poddany konsultacjom przez organizacje w sposób określony przez 

Burmistrza Miasta zarządzeniem Nr 104/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. - program poddano 

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej miasta 

Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ze 

wskazaniem terminu i trybu zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do jego treści. Sposób 

konsultacji programu wynikał z uchwały Nr LIII/391/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z 

dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego Nr 328 poz.2851). 

W wyniku konsultacji organizacje nie zgłosiły uwag do treści programu w ustalonym przez 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka terminie. 

Rozdział XII 

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 

 

§ 12. 

 

1. W celu opiniowania ofert złożonych w konkursie Burmistrz Miasta powołuje,  komisję 

konkursową, zwaną dalej komisją i określa jej skład osobowy, w tym przewodniczącego 

komisji. 

2. W skład komisji wchodzi od 4 do 10 osób, w tym osoby wskazane przez organizacje.  

3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje          

w przypadkach określonych przepisami ustawy. 

4. Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

5. Komisja obraduje w obecności co najmniej 4 osobowego składu.  

6. Komisje dokonują oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert  

i sporządzają protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego,                    

który przedstawiają Burmistrzowi Miasta. Protokół podpisuje przewodniczący komisji. 

7. Burmistrz Miasta podejmuje ostateczne decyzje o rozstrzygnięciu konkursów ofert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
Do projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 

r., poz.450, poz.650, poz.723 i poz. 1365) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalania corocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Program współpracy na 2019 rok stanowi dokument określający w perspektywie roczne cele, zasady, 

przedmiot i formy współpracy, a także zadania publiczne realizowane w ramach współpracy Miasta 

Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rzecz jego mieszkańców. Program jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej                       

i finansowej Miasta oraz wyrazem zaangażowania rawskiego samorządu i organizacji pozarządowych 

w tworzenie optymalnego planu działania na zasadach uczciwej konkurencji i jawności, dla dobra             

i rozwoju lokalnej społeczności. 

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 cyt. Ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

uchwala roczny program współpracy po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

Konsultacje Programu prowadzone były zgodnie z uchwałą Nr LIII/391/10 Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.               

W toku konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi co do treści poddanego konsultacjom projektu 

programu. 

 

 



       PROJEKT 

 

U C H W A Ł A  Nr ….... 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
z dnia ...................... 2018 r. 

 

 
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do złożenia wniosku o 

dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pt. „GEPARD II – transport 

niskoemisyjny (część 2). Strategia rozwoju elektromobilności”.  
  
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994,poz. 1000, poz 1349, poz. 1432), Rada Miasta 

Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 

 

 § 1. Upoważnia się organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrza 
Miasta Rawa Mazowiecka do złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego 
„GEPARD II – transport niskoemisyjny (część 2). Strategia rozwoju elektromobilności”, 
stanowiącego podstawę do przygotowania „Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Rawa 
Mazowiecka do 2030 r.” 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



UZASADNIENIE  
 
 

w sprawie przystąpienia do   programu priorytetowego „GEPARD II – transport 

niskoemisyjny. (część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”.  
 

Przedmiotem uchwały jest upoważnienie Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  do złożenia 
wniosku o dofinansowanie  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
ramach programu priorytetowego pt.„GEPARD II – transport niskoemisyjny (część 2). Strategia 
rozwoju elektromobilności”. Program ten stanowić będzie podstawę do przygotowania „Strategii 
Rozwoju Elektromobilności Miasta Rawa Mazowiecka do 2030 r.” 

 
Zgodnie z wytycznymi do programu, w wykazie załączników do przedmiotowego wniosku 

figuruje m.in. załącznik  1.2 - Upoważnienie dla organu wykonawczego jednostki samorządu 
terytorialnego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu z 
wyszczególnieniem wnioskowanych form/formy dofinansowania. Przedłożenie tego załącznika do 
wniosku wymaga podjęcia przez Radę Miasta uchwały upoważniającej organ wykonawczy do 
złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 

 
 

 
 

 
Rawa Mazowiecka, dnia 27 listopada 2018 r. 
 



UCHWAŁA NR ………… 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

 

z dnia ………. 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 

21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, poz. 1496.), Rada 

Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co następuje:  

§1. W wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2017 – 2021, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/169/16 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego z 19 stycznia 2017 r. poz. 509) wprowadza się następujące zmiany: 

1) §4 otrzymuje brzmienie:   

§4. „W skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rawa Mazowiecka wchodzą: 

� Lokale komunalne, wymienione w tabeli nr 1: 

 

Tabela nr 1 

L.p. Lokalizacja obiektu 
Ilość 

mieszkań 

1. Pl. Piłsudskiego 4 8 

2 ul. J. Słowackiego 29 1 

3 ul. Reymonta 11 2 

Razem 11 

 

� Lokale socjalne, wymienione w tabeli nr 2: 

Tabela nr 2 

L.p. Lokalizacja obiektu 
Ilość 

mieszkań 

1. Warszawska 2 5 



2 Ks. Skorupki 15 

3 Łowicka 10 4 

4 1-go Maja 1 6 

5 Przechodnia 1 2 

6 Przechodnia 2 10 

7 Pl. Piłsudskiego 7 21 

8 Słowackiego 32 4 

9 Słowackiego 72 6 

10 Tatar 1 14 

11 Tatar 4a 19 

12 Warszawska 3  11 

13 Zamkowa Wola 22A 2 

14 Skierniewicka 6 8 

15 Katowicka 26 

34 

 

16 Mszczonowska 41a 40 

Razem 201  

 

2) §9 otrzymuje brzmienie: 

§9. „1. Czynsz za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 

Rawa Mazowiecka obejmuje koszty administrowania, konserwacji, utrzymania technicznego 

budynku i utrzymania terenu wokół budynków. 

2. Najemca lokalu oprócz czynszu obowiązany jest do uiszczenia opłat niezależnych od 

właściciela, związanych z eksploatacją mieszkania tj.: opłat za dostawę do lokalu energii, 

wody oraz odbiór odpadów stałych i nieczystości płynnych. 

3. Ustala się czynniki obniżające i podwyższające wartość użytkową lokalu. 

1) Czynniki podwyższające stawkę czynszu:  

a) mieszkanie wyposażone w instalację wodną – podwyższenie o 5%,  

b) mieszkanie wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną – podwyższenie o 10%,  

c) mieszkanie wyposażone w instalację wodno–kanalizacyjną oraz łazienkę   

– podwyższenie o 15%, 



d) mieszkanie wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, łazienkę i centralne 

ogrzewanie – podwyższenie o 20%. 

2) Czynniki obniżające stawkę czynszu:  

a) położenie budynku poza centrum miasta – obniżenie o 5%, 

b) położenie lokalu w budynku: 

� na najwyższej kondygnacji – obniżenie o 5%, 

c) lokal bez pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (bez WC lub bez łazienki w lokalu) – 

obniżenie o 5%, 

d) lokal bez instalacji wodociągowej lub 

kanalizacyjnej (woda lub zlew poza lokalem, woda ze studni, ustęp suchy, szambo) – 

obniżenie o 5%, 

4. W przypadku zbiegu czynników obniżających albo podwyższających stawkę czynszu  

w stosunku do zajmowanego lokalu uwzględnia się wszystkie czynniki. 

5.  Dla lokali socjalnych stawka czynszu będzie wynosiła połowę stawki najniższego czynszu 

 obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Miasta Rawa Mazowiecka. 

6. W odniesieniu do stawek czynszu za lokale socjalne nie stosuje się czynników     

obniżających i podwyższających. 

7. Stawki czynszu za 1m
2
 powierzchni użytkowej lokalu ustala Burmistrz Miasta Rawa 

Mazowiecka w oparciu o ustalone w niniejszej uchwale zasady”. 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.  

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr …………. 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka  

z dnia ………… 2018 r.  

 

 

W dniu 29 grudnia 2016 r. Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę  

Nr XXIII/169/16 w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”. 

Miasto Rawa Mazowiecka nabyło 11 lokali komunalnych, tj.: osiem lokali przy Pl. 

Piłsudskiego 4, dwa lokale przy ul. Reymonta 11 oraz jeden lokal przy ul. J. Słowackiego 29 

– zakupiony w ramach zadania publicznego „Pomoc dla repatriantów”. Dokonano również 

zmiany przeznaczenia lokali użytkowych na lokale socjalne przy Pl. Piłsudskiego 7, w 

wyniku której pozyskano trzy lokale socjalne o powierzchni użytkowej 40,08m
2
, 45,12m

2 

oraz 39,05m
2
, a także zostały podzielone lokale socjalne nr 4 i 7 przy ul. Tatar 4a, w wyniku 

czego pozyskano dwa dodatkowe lokale o powierzchni użytkowej 10,50m
2 

i 16,56m
2
.
 
 

Ponadto w dniu 9 listopada 2018 r. został przekazany do użytkowania nowy blok mieszkalny 

przy ul. Mszczonowskiej 41A, liczący 40 lokali socjalnych.  

Mając na uwadze powyższe zmianie uległa liczba lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Rawa Mazowiecka, o której mowa jest w §4 załącznika do 

ww. uchwały.  

Jednocześnie w związku z pozyskaniem przez Miasto Rawa Mazowiecka 11 lokali 

komunalnych, zachodzi konieczność zmiany polityki czynszowej, o której mowa jest w §9 

załącznika do ww. uchwały. 

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 

Nr XXIII/169/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta 

Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2021”. 


