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WSTĘP 

 

Szanowni Państwo! 

Wypełniając dyspozycję art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam dziś 

Państwu przygotowany po raz pierwszy raport o stanie miasta Rawa Mazowiecka.  

Jak zapewne Państwo pamiętacie - funkcję Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka pełnię         

od 21 listopada 2018 r.. W związku z tym raport prawie w całości będzie dotyczył działalności mojego 

poprzednika, ale to w stosunku do mnie jako organu wykonawczego będziecie Państwo podejmować 

uchwałę o udzieleniu wotum zaufania. Zarówno dla mnie jak i dla Państwa jest to sytuacja wyjątkowa . 

Zastanawiałem się jak w obecnych okolicznościach ma wyglądać raport o stanie naszego miasta.  

Po namyśle doszedłem do wniosku, że przygotuję Państwu dokument, który będzie spełniał 

wymogi ustawowe ale jednocześnie będzie ukierunkowany na dalsze moje działania i będzie stanowił 

pewnego rodzaju podstawę pod kolejne przygotowywane w następnych latach opracowania. Spośród 

wielu możliwych form przedstawienia raportu o stanie miasta przyjąłem tę najbardziej prostą, która  

zawierać będzie najważniejsze informacje zawarte w formie wyliczeń czy udokumentowanych 

faktów. 

Nie będzie to dokument opisowy, oparty na szczegółowej analizie poszczególnych zagadnień. 

Zrezygnowałem z takiego ujęcia tematu ponieważ raport byłby kilkusetstronicowym opracowaniem, 

czasochłonnym nie tylko w przygotowaniu ale przede wszystkim trudnym do przeanalizowania przez 

odbiorców. Dokument ten nie będzie zawierał moich osobistych ocen czy komentarzy. Zaakcentuję 

jedynie te elementy, które moim zdaniem są najważniejsze dla naszego miasta i jego mieszkańców     

i które  będą przeze mnie realizowane.  

Jak wspomniałem na wstępie, raport ten jest przygotowany i oddany w Państwa ręce po raz 

pierwszy. Mam świadomość, że nie jest on dokumentem doskonałym i spełniającym oczekiwania 

wszystkich z Państwa. Wszelkie uwagi zgłoszone co do treści w nim zawartych będą dla mnie 

cennymi wskazówkami, które z pewnością wykorzystam w mojej codziennej pracy na rzecz lokalnej 

społeczności i przy opracowywaniu raportów w kolejnych latach. 

Dlatego też serdecznie zachęcam Państwa Radnych jak również Szanownych Mieszkańców Rawy 

Mazowieckiej do wzięcia udziału w debacie. Debata nad raportem o stanie miasta odbędzie                  

się w czasie czerwcowej sesji i będzie poprzedzała udzielenie wotum zaufania i absolutorium 

burmistrzowi miasta. Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie 

miasta została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji 

Publicznej w dniu 19 kwietnia 2019 roku. Natomiast korekta do tej informacji zmieniająca termin na 

zgłaszanie się do udziału w debacie opublikowana została w dniu 10 maja 2019 r. 

 

 

 

 

Burmistrz  

Miasta Rawa Mazowiecka 

 

Piotr Irla
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Krótki rys historyczny 

 

Według historycznych opracowań Rawa uzyskała prawa miejskie w 1321 roku i stała się 

stolicą księstwa rawskiego. Najważniejsze wydarzenia z życia naszego miasta datowane są na 

następujące lata: 

- 1355-1370 na terenie Rawy powstaje murowany zamek, który jest częścią umocnień państwa za 

czasów Kazimierza Wielkiego. Inicjatorem budowy zamku i murów wokół miasta  był książę 

mazowiecki Siemowit III, 

- 1462 król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk dokonał inkorporacji księstwa rawskiego do Korony, 

tworząc jednocześnie województwo rawskie. Rawa stała się stolicą województwa, co miało wpływ 

na rozkwit miasta, 

- od roku 1562 na zamku rawskim przechowywany był tzw. skarb rawski, czyli pieniądze na 

utrzymanie wojska kwarcianego, 

- w czasie wojen szwedzkich, począwszy od 1558 r. do 1660 r. miasto poważnie ucierpiało, na te lata 

datuje się okres upadku gospodarczego Rawy, 

- w 1795 roku Rawa została włączona do Królestwa Prus, 

-  w 1807 r. Rawa stała się stolicą powiatu rawskiego, departamentu warszawskiego w Księstwie 

Warszawskim, 

- od 1815 r. Rawa znalazła się w granicach Królestwa Polskiego. Od tego wydarzenia następuje 

rozwój gospodarczy miasta, powstaję pierwsza fabryka sukna (1827 r.), 

- 1863 r. naczelnik wojenny powiatu rawskiego w powstaniu styczniowym – Antoni Jeziorański  

wykonał udane uderzenie na Rawę Mazowiecką, zdobywając rosyjskie koszary, pozyskując broń           

i biorąc jeńców, 

- lata 1905-1907 to okres licznych wystąpień chłopskich i robotniczych. W tym czasie około 1/3 

ludności miasta stanowili Żydzi, 

- w okresie międzywojennym w mieście działała Komunistyczna Partia Polski i lewicowe organizacje 

chłopskie,  które w 1931 r. zorganizowały tzw. marsz głodnych. 

- w czasach II RP Rawa Mazowiecka jest stolicą powiatu, najpierw w województwie warszawskim, 

a po zmianach administracyjnych od 1 kwietnia 1939 r.  w województwie łódzkim. 

- 1939 r. początek II wojny światowej. Miasto liczyło około 9 tysięcy mieszkańców. Już na początku 

wojny - 1 września 1939 r. miała miejsce pierwsza egzekucja 40 mieszkańców, 

- 1941 Niemcy utworzyli getto w którym zgromadzili ponad 4 tysiące Żydów, rok później wszyscy 

zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince i tam zamordowani, 

- 1945 r. styczeń miasto zostało zbombardowane, a następnie zdobyte przez Armię Czerwoną. 

- po wyzwoleniu, do reformy samorządowej w 1975 r.  Rawa Mazowiecka była stolicą powiatu             

w województwie łódzkim, 

- w latach 1975 – 1999 Rawa Mazowiecka była siedzibą władz miejskich, gminnych i rejonowych na 

obszarze województwa skierniewickiego, 

- od 1999 r. Rawa Mazowiecka jest miastem powiatowym należącym do województwa łódzkiego         

i siedzibą władz powiatowych, miejskich i gminnych oraz instytucji rejonowych (sąd i prokuratura). 

Obecny powiat rawski został utworzony w  wyniku kolejnej reformy administracyjnej  w 1999 roku 

dzielącej Polskę na 16 województw. 

 

Demografia 

 

Powolny rozwój miasta daje się zauważyć już w latach powojennych. Powstają nowe zakłady 

przemysłowe, z których najbardziej znane to Zakłady Przyrządów Pomiarowych, Zakłady Odzieżowe 

im. Próchnika czy Zakłady Mięsne. W miarę upływu czasu, wraz z rozwojem przemysłu miasto 

zwiększa swoją powierzchnię, powstają nowe osiedla mieszkaniowe, domy jednorodzinne, placówki 

oświatowe, przychodnie zdrowia. Rozwój miasta nabiera rozpędu. Największy napływ ludności do 
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Rawy Mazowieckiej  następuje pod koniec lat sześćdziesiątych i trwa do końca lat osiemdziesiątych 

ubiegłego stulecia. 

W związku z przeobrażeniami w naszym kraju począwszy od końca lat dziewięćdziesiątych rozwój 

miasta spowalnia. Zaczyna być odczuwalny brak miejsc pracy, mieszkańcy w poszukiwaniu źródła 

utrzymania wyjeżdżają do większych miast. Szczególnie ubywa młodych, wykształconych ludzi. 

Dla zobrazowania sytuacji – na koniec 2000 r. Rawa Mazowiecka liczyła 18 435 mieszkańców, na 

koniec 2010 r. – 17 508. Natomiast rok 2018 został zamknięty z liczbą mieszkańców naszego miasta 

wynoszącą 17 238 (52,3% stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni). Największy spadek liczby ludności 

według danych statystycznych przypada na lata 2002-2017.Na taki stan rzeczy ma wpływ przede 

wszystkim migracja wewnętrzna jak i zewnętrzna, spadek liczby urodzeń oraz wzrost liczby zgonów.  

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Rawie Mazowieckiej w 2018 roku sporządzono 156 aktów 

małżeństwa, udzielono 45 ślubów cywilnych.  Procentowo w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest 

to więcej od wartości dla województwa łódzkiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 

W tym samym okresie odnotowano 1,4 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to 

znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju.   

Analiza struktury mieszkańców miasta pod względem stanu cywilnego przedstawia się 

następująco: 27,2% mieszkańców Rawy Mazowieckiej jest stanu wolnego, 58,4% żyje                              

w małżeństwie, 3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy. W roku 

sprawozdawczym Rawa Mazowiecka ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 9. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu 0,51 na 1000 mieszkańców Rawy Mazowieckiej. W 2018 roku urodziło się 

191 dzieci, w tym 44,5% dziewczynek i 55,5% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 411 

gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby 

zgonów wynosi 0,90 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz mniejszy od 

współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.  

Według danych statystycznych 38,5% zgonów w Rawie Mazowieckiej spowodowanych było 

chorobami układu krążenia, przyczyną 24,3% zgonów w Rawie Mazowieckiej były nowotwory,            

a 7,9% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Rawy 

Mazowieckiej przypada 8.58 zgonów. Jest to znacznie mniej od wartości średniej dla województwa 

łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości średniej dla kraju.  

W 2018 roku zarejestrowano łącznie 1114 zgłoszeń zameldowania i wymeldowania. 121 

zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 248 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji 

wewnętrznych wynosi dla Rawy Mazowieckiej -127. W tym samym roku 3 osoby zameldowały się 

z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowania za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych 

wynoszące 0. Strukturę mieszkańców w podziale na poszczególne grupy wiekowe doskonale widać 

na zamieszczonym niżej schemacie.  
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Niżej dla porównania schemat obrazujący te same grupy wiekowe w 2017 r..  

 

 
 

Na schematach widać wyraźny wzrost populacji mieszkańców w wieku poprodukcyjnym przy 

jednoczesnym spadku liczebności osób w wieku produkcyjnym.  

 

 

Struktura zatrudnienia 

 

Bezrobocie rejestrowane bywa definiowane w różny sposób. Najczęściej definiuje się stopę 

bezrobocia rejestrowanego jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności 

aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Dane o bezrobociu na poziomie miast 

są szacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu oraz poprzez porównanie 

stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i mieście.  

Stopa bezrobocia według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła na terenie powiatu rawskiego  

4,3 % przy średniej dla województwa łódzkiego 6,7 % i średniej krajowej 6,6 %.  

Rok później, czyli według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku stopa bezrobocia zmalała i wynosiła 

na terenie powiatu rawskiego 3,7% przy średniej dla województwa łódzkiego 6,1% i średniej 

krajowej 5,8 %.  

Liczba osób bezrobotnych w Mieście Rawa Mazowiecka w dwóch ostatnich latach wyglądała 

następująco: 

- na dzień 31 grudnia 2017 roku  nie pracowało 381 osób, z czego 185  kobiet, 

- na dzień 31 grudnia 2018 roku  nie pracowało 348 osób, w tym 163 kobiety. 

W odniesieniu do województwa i kraju jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego 

dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej 

Polski. 

W Rawie Mazowieckiej na 1000 mieszkańców pracuje 349 osób . Jest to znacznie więcej od 

wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,9% wszystkich 

pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,1% mężczyźni.   

W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rawie Mazowieckiej wynosiło 

3 561,95 PLN, co odpowiada 78,70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Rawy Mazowieckiej 956 osób wyjeżdża do pracy do 

innych miast, a 1 454 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów          

i wyjazdów do pracy wynosi 498.   

49,7% aktywnych zawodowo mieszkańców Rawy Mazowieckiej pracuje w sektorze 

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 18,4% w przemyśle i budownictwie, a 13,6% 
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w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 

informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (urzędy, działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

W Rawie Mazowieckiej w roku 2018 w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 192 

podmioty gospodarki narodowej, z czego 1 664 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą. W tymże roku zarejestrowano 1713 nowych przedsiębiorców, z czego 1697  to osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i 16 spółek jawnych. Wyrejestrowało się natomiast 25 

przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nie było wykreśleń 

spółek jawnych. Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Rawie 

Mazowieckiej najczęściej deklarowanymi rodzajami tak zwanej przeważającej działalności są handel 

hurtowy i detaliczny, następnie naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz 

budownictwo.   

Pomoc społeczna 

 

Dla naszego miasta opracowany został kompleksowy dokument pod nazwą Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 – 2022. Jest to 

dokument planistyczny w zakresie lokalnej polityki społecznej i stanowi długofalowy plan działania 

określający główne cele i kierunki rozwoju.  

Głównym celem wspomnianej strategii jest tworzenie instytucjonalnych, organizacyjnych        

i materialnych warunków sprzyjających ograniczaniu obszarów wykluczenia społecznego. 

Wyznaczono pięć celów strategicznych: zintegrowany system pomocy społecznej, tworzenie 

warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny, tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu, 

tworzenie godnych warunków zamieszkania, tworzenie warunków dla rozwoju kapitału kulturowego 

i edukacyjnego.  

W obrębie obszarów problemowych wymagających indywidualnego podejścia i regulacji 

działań opracowano programy spójne z założeniami strategii. 

Określone w Strategii wskaźniki realizacji dla poszczególnych celów, umożliwiające wykazanie 

stopnia realizacji założonych celów w poszczególnych dziedzinach polityki społecznej zakładają 

wartości do osiągnięcia w horyzoncie czasowym do 2022 r.  

 Ocena zasobów pomocy społecznej dokonywana jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społeczno-demograficznej. Obejmuje zespół zasobów instytucjonalnych, organizacyjnych, nakładów 

finansowych oraz zbiorcze zestawienia osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaje 

ich problemów oraz ich rozkład ilościowy. 

 Pomoc i wsparcie z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 459 osób, co stanowiło                  

2,66 % wszystkich mieszkańców miasta. W roku 2018, w stosunku do 2017 roku, łączna liczba osób 

korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 46 osób. Natomiast liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 41. 

W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 250 

osób, co oznaczało spadek w stosunku do roku 2017 o 25 osób. W mieście najczęściej 

występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami 

ubiegania się o pomoc społeczną w 2018 roku było kolejno: długotrwała lub ciężka choroba, 

ubóstwo, niepełnosprawność i bezrobocie.  

 Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych z terenu miasta Rawa Mazowiecka na koniec 

2018 r wynosiła 348 osób, w tym 47% stanowiły kobiety, 53% mężczyźni. Udział osób długotrwale 

bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców miasta zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne wyniósł 49 %. 

 Liczba pobierających w roku 2018 .r zasiłek wychowawczy wyniosła 1120 rodzin. 

 W stosunku do 2017 r liczba ta zmalała o 103 rodziny, co stanowi spadek o 8%.  

 Liczba pobierających zasiłek rodzinny wyniosła 495 rodzin. W stosunku do roku 

poprzedniego liczba ta zmalała o 3 rodziny, co stanowi spadek o 0,5 %.  
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 Środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej w 2018 roku 

wyniosły ponad 23 miliony złotych, a poziom środków tych w stosunku do roku poprzedniego wzrósł 

o 3,5%. W samym budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 roku   zrealizowano 

wydatki na ponad 20 milionów zł. 16,68 % tych środków stanowiły środki budżetu miasta Rawa 

Mazowiecka, 83,82 % to dotacje na realizację zadań zleconych. Wydatki na świadczenia pieniężne 

stanowiły 86% budżetu w tym: 79 %  świadczenia na rzecz rodziny, 7 %  pomoc społeczna.  

Ponadto, w 2018 roku  utworzono jedną placówkę wsparcia dziennego -  Dzienny Dom Seniora       

z 30 miejscami działający w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej. 

 

Bezpieczeństwo 

 

Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka, zarówno jednostki jak i grup 

społecznych. Jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych, jego brak 

wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Zapewnienie bezpieczeństwa szczególnie w dzisiejszych 

czasach jest wielkim wyzwaniem dla państwa w znaczeniu globalnym, jak również dla wszystkich 

szczebli naszych samorządów. 

W celu przybliżenia sytuacji związanej z bezpieczeństwem na terenie naszego miasta przygotowana 

została i przedstawiona niżej krótka analiza w odniesieniu do poprzedniego roku. 

Tak więc w 2018 roku w Rawie Mazowieckiej stwierdzono szacunkowo 266 przestępstw. 

Oznacza to, że na każdych 1000 mieszkańców odnotowano 15,20 przestępstw. Jest to wartość 

znacznie mniejsza od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla 

całej Polski. Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w 

Rawie Mazowieckiej wynosi 78,60% i jest znacznie większy od wskaźnika wykrywalności dla 

województwa łódzkiego oraz większy od wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000 

mieszkańców Rawy Mazowieckiej najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 

9,18 (wykrywalność 70%) oraz przeciwko mieniu - 5,81 (wykrywalność 56%). W dalszej kolejności 

odnotowano przestępstwa drogowe - 2,20 (wykrywalność 98%), o charakterze gospodarczym - 2,39 

(wykrywalność 83%) oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,59 (wykrywalność 82%).  

Oczywiście są to dane dotyczące działalności Komendy Powiatowej Policji w Rawie 

Mazowieckiej. 

Oprócz Policji nad bezpieczeństwem mieszkańców i gości naszego miasta czuwa Straż 

Miejska. 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. w Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej 

zatrudnionych było 8 funkcjonariuszy. Funkcjonariusze pełnią służbę przez 5 dni w tygodniu                 

w systemie dwuzmianowym, w godzinach 7.00 – 23.00 w okresie letnim, a w godzinach 7.00 -22.00    

w okresie zimowym. Na pierwszej zmianie pracuje dyżurny oraz patrole prewencyjne i interwencyjne, 

natomiast na drugiej zmianie jeden patrol interwencyjny. 

Dyslokacja patroli planowana była w zależności od bieżących potrzeb czyli przede wszystkim od 

ilości zgłoszeń mieszkańców i instytucji, zdarzeń drogowych i comiesięcznej analizy przestępczości 

na terenie Rawy Mazowieckiej w ramach współdziałania z Policją.  

W omawianym okresie dyżurny Straży Miejskiej odebrał  981 zgłoszeń i informacji,  

a strażnicy ujawnili ogółem 3052 wykroczeń. 

Do Sądu Rejonowego skierowanych zostało 31 wniosków o ukaranie, z czego za wykroczenia: 

- przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu - 7 wniosków, 

- przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia - 6 wniosków, 

- w komunikacji – 12 wniosków, 

- przeciwko obyczajności publicznej – 1 wniosek, 

- określone w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

gminach - 2 wnioski, 

- określone w przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 3 wnioski /spożywanie alkoholu         

w miejscu zabronionym/. 
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Łącznie ukarano mandatami 105 osób na kwotę  11 150,00 złotych,  z czego:  

- 11 mandatów z tytułu wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu, 

- 5 mandatów z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 

- 41 mandatów z tytułu wykroczeń w komunikacji, 

- 1 mandat z tytułu wykroczenia przeciwko zdrowiu, 

- 6 mandatów z tytułu wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, 

- 5 mandatów z tytułu wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 

- 1 mandat nałożony został z tytułu odpowiedzialności za utrzymanie porządku i czystości w gminach, 

- 33 mandaty nałożono na osoby spożywające alkohol w miejscu zabronionym, oraz 

- 2 mandaty w związku z ustawą o odpadach. 

Jednak działalność Straży Miejskiej to przede wszystkim działania prewencyjne. W 2018 roku 

funkcjonariusze Straży Miejskiej pouczyli 2916 osób za popełnione wykroczenia, rozmowy 

pouczające przedstawiały się następująco: 

- 160 z tytułu wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 

- 17 z tytułu wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 

- 567 z tytułu wykroczeń w komunikacji, 

- 37 z tytułu wykroczeń przeciwko zdrowiu, 

- 292 z tytułu wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, 

- 416 z tytułu wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 

- 57 odpowiedzialni za utrzymanie porządku i czystości w gminach, 

- 1370 spożywających alkohol w miejscu zabronionym. 

 Odnotowano również 15 przypadków doprowadzenia do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 

osób, które ze względu na stopień nietrzeźwości nie były w stanie pokierować swym zachowaniem. 

Priorytetowo przez Straż Miejską traktowane jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W tym 

celu funkcjonariusze realizują program” Bezpieczna droga do szkoły”. Program ten ma na celu pod-

niesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego uczniów wszystkich szkół na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka. Wzrost natężenia ruchu pojazdów kołowych w okolicach placówek oświatowych 

spowodowany zwiększającą się liczbą pojazdów w znaczący sposób wpłynął na obniżenie poczucia 

bezpieczeństwa wśród uczniów i ich rodziców, zwłaszcza klas pierwszych szkół podstawowych.  

W odpowiedzi na postulaty kierowane przez dyrektorów szkół oraz rodziców, Straż Miejska 

wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zaangażowała znaczne siły i środki w celu realizacji 

wyżej wymienionego programu. 

W trakcie roku szkolnego funkcjonariusze Straży Miejskiej nadzorują przejścia dla pieszych w rejo-

nach placówek oświatowych - przy szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 oraz przeprowadzali codzien-

nie kontrole okolic szkół. Podczas prowadzonych czynności strażnicy reagują na wszelkie przejawy 

wykroczeń drogowych popełnianych zarówno przez kierowców jak i pieszych.  

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

z udziałem uczniów. 

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

Straży Miejskiej prowadzili wzmożone kontrole pod względem przestrzegania obowiązku 

nałożonego na właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania w należytym porządku chodników 

położonych wzdłuż ich posesji . Kontrole stanu chodników przeprowadzane są na bieżąco podczas 

wykonywania patroli terenu miasta. Działania strażników w znacznej mierze zdyscyplinowały 

właścicieli i zarządców nieruchomości.  

Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej prowadzi również działania w zakresie  ograniczenia 

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

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

stosują się do przepisów o ochronie środowiska. Funkcjonariusze wykonując kontrolę są uprawnieni 

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

obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalności gospodarcza, a w godzinach od 6-22 

na pozostały teren. Mogą przeprowadzić badanie lub wykonywać inne niezbędne czynności kontrolne 

czyli pobrać próbki popiołu z paleniska jak i żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywać 
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i przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Mają ponadto prawo 

do żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problema-

tyką kontroli. Należy podkreślić, że głównym celem działań strażników nie jest karanie mieszkańców 

miasta, lecz zapobieganie poprzez informowanie i wyjaśnianie o skutkach zanieczyszczania środo-

wiska toksycznymi substancjami powstającymi w wyniku spalania w piecach odpadów lub niewła-

ściwego spalania paliw. Oczywiście funkcjonariusze w przypadku takiej konieczności będą również 

mogli stosować karę grzywny, lecz jak już wyżej wskazano nie będzie to celem samym w sobie.  

W okresie sprawozdawczym strażnicy przeprowadzili 59 przedmiotowych kontroli, z czego 

57 zakończyło się bez uwag a w dwóch szczególnych przypadkach na sprawców wykroczeń nałożono 

grzywny. 

Bardzo ważnym elementem działalności Straży Miejskiej jest stała współpraca z Komendą 

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

Mazowiecka podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w sprawie szczegółowych 

form i sposobów współpracy Policji ze Strażą Miejską. 

Straż Miejska współpracuje również z Sądem Rejonowym w Rawie Mazowieckiej. Urząd 

Miasta został wyznaczony jako zakład pracy dający możliwość odpracowania kary ograniczenia wol-

ności oraz nieściągalnej grzywny poprzez świadczenie pracy społecznie użytecznej .  

W ten sposób swoją szansę na resocjalizację w drodze ergoterapii otrzymują osoby, których sytuacja 

materialna uniemożliwia lub w znacznym stopniu ogranicza możliwość uiszczenia grzywny nałożo-

nej w drodze wyroku sądu, dodatkowo odpracowanie kary uchroni takie osoby przed aresztem.  

Koordynację i nadzór nad pracą skazanych sprawuje Straż Miejska. Osoby z zasądzonymi wyrokami 

pracowały przy porządkowaniu terenów miejskich i bieżącym utrzymaniu czystości dróg. W okresie 

sprawozdawczym osoby skazane przepracowały 2971 godzin. Skazani brali udział w pracach porząd-

kowych na terenie miasta i w placówkach oświatowych.  

W ramach współpracy z instytucjami i wydziałami UM funkcjonariusze Straży Miejskiej  

doręczyli 50 wezwań do stawienia się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz 12 powiadomień do punktów sprzedaży alkoholi. Pełnili służbę pod telefonem  w trakcje 

kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez MKRPA. Straż Miejska w zakresie  konwojowania war-

tości pieniężnych dla potrzeb gminy, wykonała w 2018 roku 22 konwoje.  

Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej brała również czynny udział w zapewnieniu bezpie-

czeństwa uczestników imprez o charakterze masowym i uroczystości państwowych, religijnych, kul-

turalnych i sportowych. 

 

Finanse publiczne 

 

Finanse publiczne są najważniejszą dziedziną związaną z prawidłową realizacja zadań                 

i prawidłowym funkcjonowaniem każdej jednostki. Zamieszczona niżej analiza przedstawia w 

sposób obrazowy stan finansów naszej jednostki, zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. 

I tak na 2018 rok dochody planowane były na poziomie 87 033 276,32 zł, wykonano 85 506 082,32 

zł,  co stanowi 98,25 % realizacji planu. 

Dochody bieżące wykonano na kwotę 78 702 811,78 zł  tj. na poziomie 99,14 % planu rocznego. 

W dochodach bieżących główne źródła to: 

• subwencja z budżetu państwa – 12 268 538  zł, 

• dotacje celowe na realizację zadań bieżących własnych i zleconych – 18 861 360,43 zł, 

• dochody z podatków i opłat w tym lokalnych – 16 458 811,71 zł, z tego: 

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12 198 310,16 zł. 

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

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

wek maksymalnych określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, to mniejsze dochody 

budżetu rocznie o kwotę 3 135 180,60 zł. 

- podatek od środków transportowych – 828 600 zł. 

Również w zakresie tego podatku obowiązujące na terenie miasta stawki podatku  
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to poziom 50 %  stawek maksymalnych, wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.   

• dochody z udziałów w podatkach  PIT i CIT – 26 375 591,92 zł, z tego: 

- udziały w podatku PIT – 24 897 747,00 zł 

- udziały w podatku CIT – 1 477 844,92 zł 

• dochody opłat z wykorzystaniem mienia komunalnego – 1 510 304,05 zł. 

 

Dochody majątkowe wykonano na kwotę  6 803 270,54 zł, co stanowi 88,91 % planu rocz-

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

dofinansowanie inwestycji miejskich, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłaty 

 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności. 

W 2018 r. z tytułu dotacji zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji wpłynęła kwota 6 142 967,93 

zł. Ze sprzedaży majątku oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów         

w prawo własności uzyskano dochody w wysokości 660 302,61 zł. 

 

Wydatki planowano 93 659 402,32 zł, wykonano 85 952 928,79 zł,  co stanowi 91,77 % 

realizacji planu. 

Wydatki bieżące planowano 76 675 503,09 zł, wykonanie 71 746 192,56 zł, co stanowi 

93,57 % realizacji planu. 

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

naliczone w kwocie łącznej 32 234 202,96 zł, co stanowi 45 % ogólnej kwoty wydatków bieżących. 

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

stypendia)  na kwotę  17 634 639,41 zł, co stanowi 24,6 % wydatków bieżących. 

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 13 805 472,23 zł, poziom 19,3 % wydat-

ków bieżących. 

Wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 6 983 532,82 zł, co stanowi         

9,7 % ogólnej kwoty wydatków bieżących. 

Wydatki na obsługę długu – 798 225,47 zł  stanowią 1,1 % wydatków bieżących. 

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

216 621,83 zł, co stanowi 0,3% wydatków bieżących. 

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę  14 206 736,23 zł. 

W 2018 roku w budżecie Miasta zaplanowano środki finansowe na realizację 35 zadań inwestycyj-

nych i zakupów inwestycyjnych. 

Budżet Miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2018 roku zamknął się deficytem ( dochody niższe od 

wydatków ) w kwocie 446 846,47 zł.  

Deficyt ten był niższy o 8 242 653,53 zł od deficytu planowanego na 2018 rok w uchwale budżetowej 

na 2018 r. ze stycznia 2018 r. 

Na koniec 2018 roku uzyskano faktyczną nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 

w wysokości 6 956 619,22 zł, przy planowanej na koniec roku w kwocie 2 706 139 zł. 

W uchwale budżetowej na 2018 r. w styczniu 2018 roku planowano przychody budżetu  

z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych na kwotę 11 889 500 zł,  

a faktycznie w ciągu roku  zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 4 000 000 zł. 

W 2018 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę łączną  

3  035 985,95 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zadłużenie miasta Rawa Mazowiecka z tytułu kredytów i pożyczek wy-

nosiło 28 340 344,00 zł, kwota ta stanowi 33 % dochodów budżetu miasta na koniec roku. 
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Zadłużenie to dotyczy: 

- WFOŚ i GW w Łodzi kwota  97 189,12 zł, 

- NFOŚiGW w Warszawie kwota 649 295,00 zł, 

- banki komercyjne kwota 27 593 859,88 zł. 

Wyniki finansowe zakładów budżetowych i miejskich instytucji kultury  

w 2018 r. ukazuje zamieszczona niżej tabela. 

 

Wyszczególnienie Miejski Dom Kul-

tury 

Miejska Biblioteka 

Publiczna 

Muzeum Ziemi 

Rawskiej 

Stan środków na ra-

chunku bankowym na 

1.01.2018 r. 

27 987 30 747 846 

Dochody ogółem w tym: 1 836 305 841 323 480 754 

- dotacja budżet  

Miasta 

1 420 000 800 000 374 000 

- dotacja celowa budżet 

Miasta 

130 000 - - 

-dotacja celowa Minister-

stwo Kultury  

105 000 

(zakup sprzętu na-

głaśniającego 

- - 

-dotacja celowa Minister-

stwo Kultury  

10 000  

(dofinansowanie 

imprezy Raz na lu-

dowo) 

20 500  

(zakup księgo-

zbioru) 

100 000  

(organizacja im-

prez 100 lecie 

Niepodległości) 

Dochody własne 171 305 20 823 6 754 

Koszty ogółem w tym: 1 545 391 872 070 480 135 

- wynagrodzenia i składki 

ZUS i FP 

540 262 565 754 230 444 

- zakup usług materialnych 56 768 14 632 147 100 

- zakup materiałów, wypo-

sażenia  

80 938 138 850 43 316 

- zakup księgozbioru - 75 743 - 

- zakup energii  

  i gazu 

76 218 30 430 16 523 

- zakup usług niematerial-

nych ( w tym: imprezy, 

koncerty) 

764 566 20 411 34 329 

- podatki i opłaty 14 711 2 938 3 052 
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Wyszczególnienie Ośrodek Sportu  

i Rekreacji 

Stan środków  obrotowych na początek roku 158 922,66 

Przychody ogółem w tym: 1 362 849,80 

- dotacja budżet Miasta 702 570,93 

- dochody z dzierżawy 80 024,85 

- wpływy z usług 571 922,21 

Koszty ogółem  tym: 1 775 067,41 

- wynagrodzenia i składki ZUS i FP 731 060,04 

- umowy zlecenia i o dzieło 62 742,00 

- zakup materiałów i wyposażenia 46 150,48 

- zakup energii 200 991,31 

- zakup usług remontowych 29 052,35 

-podatki i opłaty 283 470,77 

- odpisy amortyzacyjne 369 869,06 

Stan środków  obrotowych na koniec roku 114 882,45 

 

 

Edukacja i szkolnictwo 

 

Jak wiadomo, na politykę edukacyjną mają wpływ prognozy demograficzne. Są one 

bezpośrednio związane z funkcjonowaniem żłobka, przedszkoli oraz szkół miejskich. Szczegółowa 

analiza liczby dzieci z poszczególnych roczników daje możliwość monitorowania potrzeb w tym 

zakresie. Zachodzące zmiany liczby urodzeń są w pierwszej kolejności odnotowywane wśród dzieci 

w wieku do 2 lat oraz w edukacji przedszkolnej, gdzie obserwujemy niewielki spadek liczby urodzeń, 

przy czym dane za rok 2018 wykazane zostały poniżej na koniec roku szkolnego 2017/2018, a więc 

nie są pełne. W związku z tym można przyjąć, że liczba dzieci najmłodszych będzie podobna jak w 

poprzednim roku. Obserwujemy również niewielki spadek liczby dzieci w wieku przedszkolnym, tj. 

w przedziale wiekowym 3-5 lat (spadek o 38 os.) oraz dzieci 6-letnich (spadek o 15 osób). W grupie 

dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, tj.  w wieku 7 – 15 lat nastąpił wzrost o 119 os.,  
a w przypadku młodzieży ze szkół ponadpodstawowych nastąpił wzrost o 3 osoby. Dla zobrazowania 

sytuacji opracowana została poniższa tabela z uwzględnieniem lat wcześniejszych. 
 

 

Mieszkańcy Rawy 

Mazowieckiej 2018 

(zameldowani na stałe) 

17 288 100% 

urodzeni w 

roku 
wiek liczba osób wiek % 

31.08.2018 
poniżej 1 

roku 
132 0,76% 

2017 1 181 1,05% 
2016 2 183 1,06% 
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2015 3 182 1,05% 
2014 4 172 0,99% 
2013 5 194 1,12% 
2012 6 215 1,24% 
2011 7 206 1,19% 
2010 8 209 1,21% 
2009 9 199 1,15% 
2008 10 193 1,12% 
2007 11 193 1,12% 
2006 12 181 1,05% 
2005 13 158 0,91% 
2004 14 152 0,88% 
2003 15 158 0,91% 
2002 16 150 0,87% 
2001 17 146 0,84% 
2000 18 158 0,91% 

Razem 3049 17,64% 

grupa wiekowa 
liczba 

osób 

rozkład grup 

wiekowych 

różnica w 

stosunku do 

r.ub. 
0 - 2 496 2,87% -0,03% 
3 - 5 548 3,17% -0,20% 
6 194 1,12% -0,08% 
7 - 9 614 3,55% 0,19% 
10 - 12 567 3,28% 0,46% 
13 - 15 468 2,71% 0,10% 
16 - 18 454 2,63% 0,04% 

 

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2018 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, do których 

uczęszczało 2046 (w tym oddziały przedszkolne: 228 os., oddziały gimnazjalne: 181 os.) uczniów     

w 97 oddziałach (w tym oddziały przedszkolne: 10, oddziały gimnazjalne: 9): 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (SP1) – 810 uczniów/39 oddziałów (w tym 

oddziały przedszkolne: 98 uczniów w 4 oddziałach, oddziały gimnazjalne: 67 os. w 3 oddzia-

łach), 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej (SP2) – 629 uczniów/28 oddziałów (w tym 

oddziały przedszkolne: 67 uczniów w 3 oddziałach), 

• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego (SP4) – 607 uczniów/30 oddziałów 

(w tym oddziały przedszkolne: 63 uczniów w 3 oddziałach, oddziały gimnazjalne: 114 os.     

w 6 oddziałach), 
 

W dwóch szkołach funkcjonowały oddziały integracyjne, tj. w Szkole Podstawowej nr 1 – 3 

oddziały i w Szkole Podstawowej nr 2 – 3 oddziały. 
Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 21 osób. Najwięcej w Szkole 

Podstawowej nr 2 – średnio 22 uczniów w klasie, najmniej w Szkole Podstawowej nr 4 – średnio 20 

uczniów w klasie. 
Wydatki gminy na oświatę w omawianym roku kalendarzowym wynosiły 18.440.652,88 zł,            

z czego 12 212 810,00 zł (66,23 %) pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu 

państwa. 
Koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł w 2018 r.: 9 013,03 zł 
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Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół miejskich w 2018 r. szczegółowo przedstawia poniższa 

tabela: 
 

Wyszczególnienie 2018 
SP Nr 1 
W tym: 

7.611.013,68 

80101 – szkoły podstawowe 5.277.565,80 
80103 – oddziały zerowe 606.394,67 
80110 – gimnazja 1.017.538,88 
80149 - Realizacja zadań wymagających  
stosowania specjalnych form organizacji nauki 

56.655,34 

80150 - Realizacja zadań wymagających  
stosowania specjalnych form organizacji nauki 

465.415,39 

85401 – świetlice szkolne 187.443,60 
SP Nr 2 
W tym: 

4.603.897,35 

80101 – szkoły podstawowe 3.698.121,11 
80103 – oddziały zerowe 427.459,37 
80149 - Realizacja zadań wymagających  
stosowania specjalnych form organizacji nauki 

120.337,96 

80150 - Realizacja zadań wymagających  
stosowania specjalnych form  

182.083,91 

85401 – świetlice szkolne 175.895,00 
SP Nr 4 
W tym: 

6.225.741,85 

80101 – szkoły podstawowe 3.225.781,85 
80103 – oddziały zerowe 478.733,59 
80110 – gimnazja 2.174.507,06 
80149 - Realizacja zadań wymagających  
stosowania specjalnych form organizacji nauki 

67.976,14 

80150 - Realizacja zadań wymagających  
stosowania specjalnych form  

145.341,31 

85401 – świetlice szkolne 133.401,90 
80110 – gimnazja ( razem Gimnazjum Nr 1 i Nr 2)  

Razem szkoły 18.440.652,88 
  

Ponadto z budżetu miasta ponoszone były wydatki na: 

• dokształcanie i doskonalenie zawodowe – 43.440,89 zł 

• fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów – 120.000 zł 

• dowóz uczniów do szkół ( PKS i osoby fizyczne) – 129.387,09 zł 
 

W 2018 roku- stan na koniec grudnia  w szkołach podstawowych zatrudnionych było 232 nauczycieli 

na 218,12 etatu. Podział na poszczególne stopnie awansu zawodowego kształtował się w następujący 

sposób: 
 

  
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Ogółem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 
SP1 1 1 35 32,13 8 6,83 51 50,27 95 90,23 
SP2 2 1,5 18 16,96 18 16,77 29 23,63 67 58,86 
SP4 1 1 7 7 24 23,97 38 37,06 70 69,03 
Razem 4 3,5 60 56,09 50 47,57 118 110,96 232 218,12 
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W 2018 roku wypłacono stypendia socjalne dla 101 uczniów na kwotę -  49 316,56 zł.,  6 zasiłków 

szkolnych na kwotę 3720,00 zł 

W 2018 r. wypłacono również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 195 176 zł 

(wypłacono 316 stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w za I semestr roku szkolnego 

2017/2018 (płatne w lutym) i 471 stypendiów za II semestr roku szkolnego 2017/2018 (płatne              

w czerwcu). 

W 2018 r. zorganizowano dowóz dla uczniów, którego koszt wyniósł 132 195,32 zł, w tym: 

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

12 646 zł 

• dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – umowy z przewoźnikiem (dowóz 6 uczniów 

w okresie I – VI, a od IX do XII – 3 uczniów) –   31 301,28 zł  

• dofinansowanie dowozu uczniów do szkół i gimnazjów (w okresie I – VI przewożono 120 os., 

a od IX do XII 85 os.) – 88248,04 zł 

 

W 2018 r. w Rawie Mazowieckiej funkcjonowały 3 przedszkola gminne: 
 

Jednostka 
Liczba 

uczniów  

Liczba 

oddziałów  

Przedszkole Miejskie Nr 1 

„Tęczowa Jedyneczka” 
162 9 

Przedszkole Miejskie Nr 2 

„Niezapominajka” 
141 7 

Przedszkole Miejskie Nr 3 

„Bajkowy Zakątek” 
182 8 

Razem 485 24 
 

W przedszkolach było zatrudnionych 66 nauczycieli (61,76 etatu), w tym w podziale na poszczególne 

stopnie awansu zawodowego: 

  
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Ogółem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 
P1 0 0 6 6 4 4 14 13,2 24 23,2 
P2 0 0 4 3,2 2 1,18 14 13,5 20 17,88 
P3 0 0 3 2,52 9 9 10 9,16 22 20,68 
  0 0 13 11,72 15 14,18 38 35,86 66 61,76 

 

W 2018 r. koszt utrzymania przedszkoli miejskich wyniósł 5 687 930,24 zł, w tym dotacja pozyskana 

z budżetu państwa 952 150,00 zł. 

Średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego wyniosła 698,67. 

W 2018 r. na terenie Rawy Mazowieckiej funkcjonowały cztery przedszkola niepubliczne, do 

których uczęszczało 210 dzieci w 12 oddziałach. Przedszkola te zatrudniały 28 nauczycieli (17,07 

etatu).  

Przedszkola niepubliczne były dotowane z budżetu miasta, a wysokość dotacji wyniosła 

2 182 341,85 zł, w tym: 
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• Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Kraina” (liczba dzieci według stanu na grudzień 2018 roku 

– 23 dzieci) w tym 10 z innych gmin, 

• Małe Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek” (liczba dzieci według stanu na grudzień 

2018 roku – 33 dzieci) w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności: 1 – niepełnosprawność 

ruchowa, z innych gmin 6, 

• Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne „Happy Kids” Urszula Nowak (liczba dzieci według 

stanu na grudzień 2018 roku – 131 dzieci) w tym z innych gmin 67 dzieci, 

• Niepubliczne Przedszkole Plastyczne „EKOgroszki” (liczba dzieci według stanu na grudzień 

2018 roku – 23 dzieci) w tym z orzeczeniem o niepełnosprawności: 5 – Autyzm, 1 – Upośle-

dzenie umysłowe w stopniu lekkim, z innych gmin 11 dzieci.  

W 2018 r. według stanu na grudzień 2018 roku kwota dotacji na dziecko w przedszkolu 

wynosi:  1021,91 zł (100%) – 766,43 zł (75%) natomiast miesięczna kwota dotacji z budżetu 

państwa na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi          

w 2018 roku – 114,17 zł. 

Wydatki na niepubliczne przedszkola działające na terenie naszego miasta poniesione w 2018 roku 

przedstawiają się następująco: 

 
 

Przedszkole 
I II III IV V 

Ekogroszki      37 239,80 zł       37 239,80 zł       37 239,80 zł       37 239,80 zł       44 681,80 zł  

Wesoła Kraina      14 592,69 zł       14 592,69 zł       14 592,69 zł       15 287,58 zł       20 315,10 zł  

Słoneczny Do-
mek 

     22 635,87 zł       23 330,76 zł       23 330,76 zł       24 025,65 zł       32 437,21 zł  

Happy Kids      87 397,37 zł       87 397,37 zł       90 176,93 zł       90 176,93 zł     126 680,20 zł  

Razem    161 865,73 zł     162 560,62 zł     165 340,18 zł     166 729,96 zł     224 114,31 zł  

 

 

Przedszkole VI VII VIII IX X 

Ekogroszki      38 728,20 zł       38 728,20 zł       38 728,20 zł       34 605,09 zł       34 605,09 zł  

Wesoła Kraina      17 224,13 zł       17 224,13 zł       17 973,00 zł       14 977,50 zł       16 475,25 zł  

Słoneczny Do-
mek 

     26 350,25 zł       25 601,38 zł       25 601,38 zł       25 971,51 zł       25 971,51 zł  

Happy Kids    100 859,01 zł     103 854,51 zł     104 603,39 zł     100 349,25 zł     100 349,25 zł  

Razem    183 161,59 zł     185 408,22 zł     186 905,97 zł     175 903,35 zł     177 401,10 zł  

 

 

 

Przedszkole XI XII Ogółem 

Ekogroszki      37 888,89 zł       34 903,61 zł            451 828,28 zł  

Wesoła Kraina      21 455,48 zł       17 627,95 zł            202 338,19 zł  

Słoneczny Do-
mek 

     30 700,72 zł       25 784,48 zł            311 741,48 zł  

Happy Kids    124 187,03 zł     100 402,66 zł         1 216 433,90 zł  

Razem    214 232,12 zł     178 718,70 zł         2 182 341,85 zł  
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W Rawie Mazowieckiej mamy również Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś”. 

W 2018 wydatki poniesione przez żłobek wyniosły  – 1.517.141,74. 

W roku sprawozdawczym na działalność żłobka pozyskane zostały dotacje w wysokości: 

na utworzenie 35 nowych miejsc   - 324.400,00, oraz na funkcjonowanie - 139.200,00. 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku z opieki w żłobku miejskim korzystało 123 dzieci . 

W tym czasie zatrudnionych było w żłobku 31 osób ( w tym jedna osoba na bezpłatnym urlopie), w 

przeliczeniu na pełne etaty – 29,5. 

Sport 

 

W Rawie Mazowieckiej funkcjonuje 14 organizacji sportowych realizujących zadanie                 

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

objętej systemem współzawodnictwa sportowego). Zajęcia organizowane są w następujących 

dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, judo, karate, pływanie, triathlon, tenis stołowy, 

tenis ziemny.  

W 2018 r. organizacje z terenu miasta otrzymały dotacje na łączną kwotę 568 000 zł.  

Na organizacje obozów sportowych w okresie wakacji miasto przeznaczyło w 2018 r. 20 000,00 zł. 

 Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka odbyło się wiele imprez sportowo – rekreacyjnych,         

w których wzięła udział młodzież szkolna i dorośli mieszkańcy, oraz zaproszone zespoły z terenu 

całego kraju i miast partnerskich z Czech i Węgier. 

Młodzież szkolna wzięła udział w cyklu zawodów sportowych zgodnych z kalendarzem Szkolnego 

Związku. Ponadto jak co roku zorganizowane były imprezy sportowo- rekreacyjne, w których 

uczestniczyli mieszkańcy Rawy Mazowieckiej . Odbyły się również imprezy ogólnopolskie. 

Najważniejsze imprezy sportowo - rekreacyjne  w Rawie Mazowieckiej to: 

• Maraton rowerowy z cyklu Cisowianka Mazovia MTB Marathon ( około 1000 uczestników 

VIII edycja odbyła się we wrześniu 2018 r.) 

• Organizowane od ośmiu lat ogólnopolskie zawody triathlonowe   ( 300 uczestników). 

• Mistrzostwa Polski SZS w tenisie stołowym ( w 201 r. X edycja ). 

• Wyścig kolarski z cyklu ŻTC BIKE RACE.( w 2015 r. VII edycja) 

• Organizowany od 18 lat Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy (ponad 1000 uczestników). 

• Akcja Cała Polska Biega (650 uczestników). W 2018 r. w ramach tej imprezy zorganizowano 

Rawski Festiwal Biegowy z dystansami dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów oraz 

bieg główny na dystansie 10 km pod nazwą Rawska Dycha. 

 Organizowane są turnieje w grach zespołowych skierowane  do osób dorosłych  i młodzieży. 

Zawody te mają zasięg lokalny i ogólnopolski. Coraz większą popularnością cieszą się 

turnieje tenisa ziemnego organizowane na kortach ziemnych przy hali sportowej Tatar. 

W czasie ferii zimowych i wakacji organizowane były imprezy sportowe dla dzieci i młodzieży: 

Rawska Feriada i Wakacje ze Sportem. Wysokość środków finansowych na realizację zadań z zakresu 

kultury fizycznej w 2018 r. wyniosła 918 000,00 zł. 

Przy omawianiu tak ważnej dziedziny życia mieszkańców jaką jest sport nie sposób nie opisać 

działalności AQUARIUM Centrum Fit Rawa. Jest on jednym z najnowocześniejszych obiektów 

sportowych w województwie łódzkim. Na wszystkich spragnionych ruchu i relaksu czekają baseny, 

wodny świat malucha, strefa saun ze słoneczną łąką i grotą solną oraz sala do ćwiczeń, a także 

znakomicie wyposażona siłownia. W sezonie zimowym czynne jest zadaszone sztuczne lodowisko. 

Z roku na rok zwiększa się ilość osób korzystających z  AQUARIUM. W roku 2018 z naszego 

obiektu skorzystało około: 122 000 klientów indywidualnych oraz średnio 30 grup każdego dnia. 

Działalność krytej pływalni wraz z wrotowiskiem/lodowiskiem ukierunkowana jest przede 

wszystkim na  zaspokojenie potrzeb  mieszkańców Rawy Mazowieckiej  w zakresie sportu, rekreacji, 
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wypoczynku. Spółka efektywnie realizuje postanowione przed nią zadania, o czym świadczy liczba 

klientów korzystających z obiektu. 

Zgodnie z kalendarzem imprez Łódzkiego Okręgowego Związku Pływackiego w 2018r. 

odbyły się zawody pływackie „Zimowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego pod patronatem 

Burmistrza Rawy Mazowieckiej”. 

Dodatkowo w Aquarium odbyły się II Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w Pływaniu szkół 

podstawowych o PUCHAR BURMISTRZA. Zawody przeprowadzone były w 3 etapach : 

      I – etap „eliminacje wewnątrz klasowe”; 

      II – etap „mistrzostwa szkoły”; 

     III – etap „ mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w pływaniu”. 

Spółka ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.  w III kwartale 2018 r.  kontynuowała wprowadzony     

w 2016 r. Program Powszechnej Nauki Pływania dla klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta 

Rawa Mazowiecka. W programie uczestniczyło ok. 750 dzieci. 

Na pływalni  realizowane były grupowe zajęcia nauki pływania i doskonalenia pływania dla 

dzieci i młodzieży w ramach projektu „Umiem pływać” dofinansowanego w 50% przez Ministerstwo 

Sportu i Turystki  oraz  50 % przez Urząd Miasta Rawa Mazowiecka. W programie uczestniczyło od 

poniedziałku do czwartku w godz. 16.00 – 20.00 ok. 500 dzieci. 

W okresie ferii zimowych Spółka wspólnie z Urzędem Miasta w Rawie Mazowieckiej 

zorganizowała bal karnawałowy, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych 

mieszkańców. Tego typu imprezy będą kontynuowane w kolejnych latach. 

W czerwcu 2018 r. Spółka zorganizowała strefę kibica pod nazwą „ Klub Piłki AQUARIUM”. 

Ponadto w okresie wakacyjnym utworzono na terenie  AQUARIUM dodatkowo 4 grupy  dla klas „O” 

i I-III  do nauki i doskonalenia pływania dla dzieci z Rawy Mazowieckiej.  

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. po raz kolejny zajęła się organizacją czasu wolnego w okresie 

wakacji letnich dla dzieci i młodzieży. Każdego dnia  w godz. 8:00-15:00, z bezpłatnego wejścia na 

pływalnię średnio  korzystało około  90 osób. Młodsze dzieci z przedszkoli dodatkowo korzystały z 

bezpłatnego wejścia do figloraju. 

W czasie wakacji utworzono na terenie  AQUARIUM dodatkowo 4 grupy  dla klas „O”               

i I-III  do nauki i doskonalenia pływania dla dzieci z Rawy Mazowieckiej. Pod okiem instruktora 

nauki pływania dzieci korzystały z zajęć nieodpłatnie. 

W grudniu 2018 r. rozpoczął się sezon zimowy na lodowisku. Jak co roku również w 2018 r. 

odbyły się zajęcia sportowe dla uczniów z Rawy Mazowieckiej w ramach przygotowanych w 

październiku przez Miasto Rawa Mazowiecka wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki na 

dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. 

 

Ochrona środowiska 

Miasto Rawa Mazowiecka we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi w latach 2017-2018  udzieliło dotacji mieszkańcom na wymianę źródła 

ogrzewania w celu poprawy jakości powietrza. WFOŚ i GW w Łodzi przekazał do urzędu środki  

w kwocie 1 949 731,00 zł w celu rozdysponowania ich dla mieszkańców miasta, którzy zgłosili chęć 

wymiany źródła ogrzewania na ekologiczne.  

Dotację na ten cel (60%) w łącznej kwocie 2 185 520,45 złotych  otrzymały 203 osoby.  Kwota 

dofinansowania z WFOŚ i GW w Łodzi (40%) wynosiła 1 457 013,62 zł, natomiast dodatkowo              

z budżetu Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka (20%) 728 506,83 zł. Z kolei w celu polepszenia 

warunków środowiskowych w których żyją mieszkańcy gmina podjęta  działalność informacyjną       

w zakresie programu Czyste Powietrze. Działalność tę prowadzą pracownicy urzędu poprzez między 

innymi publikację informacji na temat programu na stronie internetowej poświęconej tematyce 
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rewitalizacji. Dodatkowo w 2018 roku zorganizowano dwa spotkania informacyjne dla mieszkańców 

miasta. 

   

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 

 

 Na dzień 1 stycznia 2018r  w zasobie miasta Rawa Mazowiecka znajdowało się -  161 

mieszkań, a na dzień 31 grudnia 2018 r. - 201 mieszkań. Zwiększenie liczby mieszkań o 40 lokali ,  

związane jest z oddaniem  na koniec 2018 roku nowego budynku mieszkalnego przy ulicy 

Mszczonowskiej 41 A . 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wyniosła ok. 45 m2, a ogółem w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca gminy ok. 16 m2.  

W 2018 r. wszczęto i zakończono 1 postępowanie eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokalu 

mieszkalnego będącego w zasobach miasta. 

Na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy zaległości w opłatach za mieszkania 

będące w zasobie miasta wynosiły  294 875,79 zł, kwota główna  oraz odsetki w wysokości 302 

443,99 zł. - zaległości w płatnościach dotyczyły 87 mieszkań.  Na dzień 31 grudnia 2018 r.  zaległości 

w opłatach za mieszkania  zmniejszyły się do kwoty   264 440,75 zł.           

W 2018 roku dokonano remontu , podziału dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Tatar 4A  

i uzyskano 4 samodzielne lokale mieszkalne o następujących powierzchniach   10.50 m2 , 10.69 m2, 

12.79 m2 i 16.56 m2. 

W 2018r wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 18 043,36zł.     

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy w lokalach socjalnych obejmował 

następujące mieszkania: 

 

Lp.  

Adres posesji 

 

Ilość 

mieszkań 

Powierzchnia lokali Łączna 

powierzchnia 

Przeciętna 

liczba izb 

1 Zamkowa Wola 22a 2  33.90 – 36.0 m2     69,90 m2 Pokój + 

kuchnia 

2 Katowicka 26 34 9.89 – 45.91m2   534,30 m2 Pokój + aneks 

kuchenny 

3 1-go Maja 1 6 10.90 – 32.00 m2    131,19 m2 Pokój + 

kuchnia 

4 Tatar 1 14 12 – 28,69 m2    349,79 m2 Pokój + 

kuchnia 

5 Łowicka 10 4 17.82– 18.26 m2     72,16 m2 Pokój + 

kuchnia 

6 Słowackiego 32 4 29.56-32,60 m2    124,76 m2 Pokój + 

kuchnia   

7 Pl. Piłsudskiego 7 21 17.00– 62.00 m2    754,61 m2 Pokój + 

kuchnia 

8 Przechodnia 1 2 23.60 i 29.00 m2     52,60 m2 Pokój + 

kuchnia 

9 Przechodnia 2 10 20.12-49.99 m2    338,94 m2 2pokoje+kuc

hnia 
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10 Tatar 4A 19 10.50-36.71 m2     334,25 m2 Pokój + 

kuchnia 

11 Skierniewicka 6 8 32.50-49.15 m2     324,23 m2 2pokoje+kuc

hnia 

12 Warszawska 2 5 23.05-68.00 m2     188,18 m2 2pokoje+kuc

hnia 

13 Słowackiego 72 6      33.20     199,20 m2 2pokoje+kuc

hnia 

14 Warszawska 3 oficyna 5 21.12-40.40m2     161,31 m2 Pokój + 

kuchnia 

14 Warszawska 3 bud. 

główny 

6 18.60-61.62m2    231,76 m2 Pokój + 

kuchnia 

15 Księdza Skorupki 1 15 7.0 – 42.40 m2     366,40 m2 Pokój + 

kuchnia 

    Ogółem  : 161 

mieszkań 

   

 

 

Drogi gminne 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg w gminnych wynosiła 44 236 km.  

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 34,78 km , co stanowi  77,63 % wszystkich dróg 

gminnych, a pod koniec poprzedniego roku 35 281 km , co stanowiło 79,75 % w stosunku do 

wszystkich dróg. 

Nawierzchnia dróg utwardzonych w poprzednim roku przedstawiała się odpowiednio:  kostka –      

2 895 km + betonowe 0,31 km, co stanowi 7,15 % w stosunku do ogółu dróg (dane na dzień 1 

stycznia 2018 r. ). 

Stan dróg publicznych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni w 2018 roku w stosunku 

do 44 236 dróg gminnych został oceniony jako dobry i dostateczny. 

Długość ścieżek rowerowych na koniec roku 2018 wynosiła  4,9 km. 

Wodociągi i kanalizacja 

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 

ścieków realizuje spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja.  Na 2018 r. w spółce przewidziano 

przychody w wysokości 12 932 123,50 zł, w tym  wpływy ze sprzedaży wody i ścieków 10 428 

149,86 zł. Przewidziano koszty w wysokości 11 886 272,80, w tym  koszty działalności operacyjnej 

w wysokości 10 626 888,60 zł.  

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 10 706 059,40 zł.,  w tym z tytułu zaciągniętych 

pożyczek 8 687 767,83 zł. 

Utworzone rezerwy na sprawy sądowe w wysokości 1 084 853,59 zł. 

Działalność inwestycyjna spółki w 2018 roku przedstawiała się następująco:. 

- zakup i  montaż wagi samochodowej na Oczyszczalni ścieków Żydomice (koszt 116.000,00 zł  netto)  

zadanie współfinansowane ze środków  Funduszu Spójności w  ramach POI i Ś w kwocie 98.600,00 

złotych, 

- budowa wodociągu w ul.  Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej (koszt 320.175,00 zł 

netto), łączna długość wybudowanego  kanału głównego 1240 mb – zadanie współfinansowane ze  

środków umorzenia pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 240.000,00 zł., 
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- budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Aleksandrówka (koszt 2.264.246,28 zł netto) – łączna 

długość wybudowanego  kanału głównego 1030 mb – zadanie współfinansowane ze  środków 

umorzenia pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 754.261,76 zł., 

- montaż dodatkowej komory odsiarczającej na instalacji odsiarczania biogazu na Oczyszczalni 

ścieków Żydomice (koszt 95.000,00 zł netto) – zadanie finansowane ze środków własnych, 

- przyłączenie instalacji modułu kogeneracyjnego na Oczyszczalni ścieków Żydomice do systemu 

dyspozytorskiego WINDEX (110.000,00 zł  netto) – zadanie finansowane ze środków własnych, 

- rozbudowa systemu sterowania i automatyki Ujęcia wody Boguszyce i SUW Kolejowa (58.796,33 

zł netto) – zadanie współfinansowane ze środków  Funduszu Spójności w  ramach POIiŚ w kwocie 

49.976,88 zł., 

- budowa  kanalizacji deszczowej w ul. Żmichowskiej i Konopnickiej (– zadanie finansowane ze 

środków własnych w kwocie 338.594,41 zł netto oraz środków Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka) - 

łączna długość wybudowanego  kanału głównego 346  mb. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła  54 300 m, a na koniec 55 

500 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 45 700 m na początku 

oraz 45 700 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99,8 % mieszkań.  

Sieć kanalizacyjna jest w zarządzie spółki RAW i K. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. istniało 2 024  przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 

2018 r. 2 060 przyłączy. 

W 2018 r. doszło do 22 awarii sieci kanalizacyjnej, których powodem było zapchanie sieci.  

W związku z awariami podjęto decyzje o udrożnieniu samochodem specjalistycznym WUKO. 

Na początku 2018 r. udział ścieków oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia 

wynosił 100 %,.Z nieruchomości nie podłączonych do kanalizacji ścieki są dowożone wozami 

asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. 

Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało na początku 2018 r. 98,2 % mieszkań podłączonych 

do sieci kanalizacyjnej, zaś pod koniec – 98,9 %. 

Według danych za 2018 rok na terenie miasta  jest: 

-   1862 odbiorców indywidualnych podłączonych do wodociągu i kanalizacji, 

-     280 odbiorców indywidualnych podłączonych  tylko do wodociągu, 

-     104 odbiorców  indywidualnych podłączonych tylko do kanalizacji. 

Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, sytuacja przedstawia się następująco: 

- 353 przedsiębiorstwa– podłączone do wodociągu i kanalizacji, 

- 161 przedsiębiorstw podłączonych tylko do wodociągu, 

-   14 przedsiębiorstw podłączonych tylko do kanalizacji. 

 

Ciepłownictwo w mieście 

 

Zadania z zakresu dostaw ciepła na terenie miasta Rawa Mazowiecka realizuje Zakład 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. 

W 2018 r. do sieci ciepłowniczej miasta podłączony został budynek KRUS przy                            

ul. Solidarności. Zakres inwestycji obejmował budowę przyłącza cieplnego  

o dł. 118 m.b.  Koszt netto realizacji zadania wyniósł: 111 950 zł. Inwestycja została sfinansowana 

ze środków własnych. 

W roku sprawozdawczym wybudowana została sieć cieplna, przyłącze wraz z węzłem 

cieplnym do budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 7 w Rawie Mazowieckiej. Zakres 

inwestycji obejmował budowę sieci cieplnej wraz z przyłączem o łącznej dł. 221,3 m.b. oraz roboty 

związane z instalacją węzła cieplnego o mocy 74 kW dla CO oraz 26 kW dla CWU. Koszt netto 

realizacji zadania wyniósł: 326 423,72 zł. Inwestycja została dofinansowana w formie pożyczki ze 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 
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237.000 zł. Po uwzględnieniu przedmiotowych inwestycji na dzień 31grudnia 2018 r. łączna liczba 

budynków przyłączonych sieci ciepłowniczych wynosiła 104.  

W kolejnych latach Spółka planuje sukcesywną budowę nowych odcinków sieci  cieplnej  

wraz z przyłączami i węzłami w budynkach celem podłączenia do sieci ciepłowniczej 

zainteresowanych podmiotów. 

Rok 2018 zakończył się zyskiem w wysokości 358 579 PLN netto.  

W 2018 roku Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. został nominowany  

do „Lauru Ciepłownictwa” w kategorii wiodącej przedsiębiorstwo ciepłownicze  

o sprzedaży ciepła poniżej 200 tys. GJ. 

 

Gospodarka odpadami 

 

Liczba mieszkańców uiszczających opłatę za odbiór odpadów komunalnych  wynosi 14 611. 

Opłaty ponoszone są w wysokości 7,50 zł. miesięcznie od mieszkańca za odpady segregowane i 12,00 

zł miesięcznie za niesegregowane. 

Przychód  miasta w roku 2018 r. z tytułu opłat wyniósł 1 437 894, 37 zł. Selektywnie odebrano             

w 2018 r.  z terenu miasta Rawa Mazowiecka 7 930,328 Mg, z czego 1 893,278 Mg stanowiły odpady 

selektywnie zebrane stanowiące 23,87 %.   Poziom recyklingu  i przygotowaniu do powtórnego 

użycia  frakcji  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 14,11 %, natomiast 

odpadów  budowlanych 106,96 %. W mieście nie ma tak zwanych dzikich wysypisk odpadów. 

Na terenie miasta w strukturach spółki miejskiej ZGO Aquarium funkcjonuje Zakład 

Gospodarki Odpadami - ZGO Pukinin. Funkcjonują na jego terenie tak zwane kwatery składowania 

odpadów. 

Kwatera nr V jest czwartą z kolei kwaterą składowania odpadów innych niż niebezpieczne       

i obojętne na terenie Zakładu ZGO Pukinin - aktualnie jest eksploatowana. Inwestycję rozpoczęto od 

zlecenia wykonania koncepcji budowy kwatery składowania odpadów w niecce między dwoma 

wcześniej zamkniętymi kwaterami. Kwatera przeznaczona jest do przyjmowania odpadów                       

z instalacji RIPOK z regionu nr 3 województwa łódzkiego. Ilość odpadów mogących trafić na 

składowisko nr V wynosi 187 800,00 Mg. W roku 2018 rozpoczęto postępowanie mające na celu 

zwiększenie pojemności kwatery do ilości 256 440,00 Mg poprzez podniesienie maksymalnej rzędnej 

składowania. Inwestycja ta pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji składowiska.   

Koszty inwestycyjne poniesione w 2018 roku: udział własny 70 250,00 zł. 

W roku 2018 zakupiono grunty pod inwestycję o powierzchni: 3,69 ha. 

Wykonano badania hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie potwierdzające przydatność 

gruntów pod budowę kwatery, głównie określenie bariery ochronnej oddziaływania na środowisko. 

Opracowano mapy do projektowania, oznaczenie granic terenu z sąsiadującymi użytkownikami            

i właścicielami gruntów. 

Wykonano koncepcję projektową budowy kwatery spełniającej wymogi środowiskowe określające 

parametry, infrastrukturę techniczną, tj. drogi dojazdowe i p.poż., instalację odprowadzania odcieków, 

odprowadzenie wód opadowych, miejsce do magazynowania odpadów, oświetlenie, przekroje części 

podpoziomowej. Sporządzono też raport o oddziaływaniu na środowisko i uzyskano postanowienia 

z RDOŚ, Wód Polskich i opinię Urzędu Marszałkowskiego. 

Wykonano projekt 3 szt. piezometrów (wydrążony w ziemi otwór o niewielkiej średnicy służący        

do pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody w warstwach wodonośnych wraz                             

z możliwością pomiaru temperatury wody, kierunku i prędkości filtracji oraz z możliwością 

pobierania próbek wody np. w celu badań chemicznych) i wykonano projekt ogrodzenia. 

Tak przygotowany proces prawno-organizacyjny kwatery powoduje rozpoczęcie realizacji 

przedsięwzięcia na lata następne, a w szczególności w 2019 roku.  

Koszty inwestycyjne poniesione w tym zakresie w 2018 roku: udział własny 1 929 464,00 zł. 
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W roku 2018 wykonano rekultywację techniczną polegającą na układaniu warstwy 

zamykającej i korekcie geometrii warstwy zamykającej wskutek ewentualnego osiadania odpadów. 

Kwatera nr VI była eksploatowana w latach 2016-2017. 

Koszty inwestycyjne poniesione w 2018 roku: udział własny 71 592,00 zł 

W roku 2018 wykonano rekultywację techniczną polegającą na formowaniu docelowego 

kształtu ostatniej warstwy odpadów, układaniu warstwy zamykającej, korekcie geometrii warstwy 

zamykającej wskutek ewentualnego osiadania odpadów. Kwatera nr VII była eksploatowana w latach 

2017-2018. 

Koszty inwestycyjne poniesione w 2018 roku: udział własny 47 728,00 zł. 

Kwatera składowania azbestu nr VIII jest to czwarta kwatera tego typu wybudowana                 

w zakładzie ZGO Pukinin - obecnie jest eksploatowana. Początek realizacji tej inwestycji określa się     

z dniem zlecenia sporządzenia koncepcji budowy kwatery. Wtedy to zaczęto proces przygotowania 

organizacyjno- prawnego do budowy składowiska azbestu. Do wykonania w/w kwatery przystąpiono 

w dniu 12 października 2018 r.,  kiedy to przekazano plac budowy po rozstrzygnięciu procedury 

przetargowej i wybraniu wykonawcy. Prognozuje się, że w kwaterze nr VIII będzie zeskładowane 

około 19 tysięcy ton azbestu, zakończenie eksploatacji składowiska planuje się do końca roku 2019. 

Realizacja tego typu inwestycji doskonale wpasowuje się w realizację założeń WPGO. Dotychczas 

Zakład ZGO Pukinin jest jedną z nielicznych instalacji w regionie, która zajmuje się 

unieszkodliwianiem niebezpiecznego dla zdrowia azbestu. Dzięki tego typu działaniu mieszkańcy 

mają możliwość demontować na swoich posesjach dachy wykonane z eternitu i oddać odpad do 

miejsca unieszkodliwiania, które znajduje się w bliskiej okolicy i spełnia wszelkie standardy. Spółka 

ZGO Aquarium będąca właścicielem Zakładu ZGO Pukinin równolegle do eksploatacji kwatery        

nr VIII przygotowuje inwestycje kolejnych kwater, aby zachować ciągłość dostaw w celu 

zaspokojenia potrzeb rynku unieszkodliwiania azbestu. 

Koszty inwestycyjne w roku 2018: pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 351 162,00 zł 

W roku 2018 Spółka ZGO Aquarium sukcesywnie kupowała kontenery na odpady, aby rozwijać 

usługę odbioru odpadów zarówno od mieszkańców jak i firm. Koszty inwestycyjne poniesione w tym 

zakresie w roku 2018: udział własny 82 240,00 zł 

 

 

Planowanie przestrzenne 

Miasto Rawa Mazowiecka jest w 100% pokryte planem miejscowym zatwierdzonym uchwałą 

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

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

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

Mazowieckiej z dnia 27 października 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego fragmentu miasta Rawa Mazowiecka, położonego przy ul. Zygmunta Zwolińskiego, obej-

mującego działki geodezyjne Nr 563, 605 i 606 (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2000 r. nr 143, 

poz. 839), uchwałą nr XIV/102/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r. w spra-

wie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obszar poło-

żony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 

572) z 56 zmianami.  

Polityka przestrzenna Miasta Rawa Mazowiecka została natomiast określona  

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Rawa Mazowiecka przyjętym 

uchwałą nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia  

2016 r. 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
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 Pod koniec 2017 r. zapoczątkowano prace nad uchwalaniem planów miejscowych,  

w całości dla poszczególnych obrębów. W 2018 r. trwało projektowanie i uzgadnianie planu dla ob-

rębu nr 7 a w czerwcu podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu dla obrębu nr 4.  

 

 

Zestawienie mienia komunalnego Miasta Rawa Mazowiecka 

stan na 31 grudnia 2018 r. 

 

 

 

 

Sym-

bol 

KŚT 

 Symbol Wyszczególnienie Ilość  

Po-

wierzch-

nia 

Forma Wartość 

Pod-

grupa 

Ro-

dzaj 

Pod-

roz-

dział 

urbani-

styczny 
 

wg 

ewid. 
w m2 

użytkowa-

nia 
w zł 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01     R Grunty rolne 12 91 979 

część. w 

dzierż. 109 943,00 

02     RL Grunty leśne 1 2 309   6 927,00 

03       

Grunty, zabud. i 

zurbanizowane   1 649 583   32 610 772,08 

  030     

Tereny mieszka-

niowe   408 175   11 179 005,00 

    0301 MN 

Zabudowa jednoro-

dzinna 83 36 326 

użytk. wie-

czyste 1 239 086,00 

    0302 MW 

Zabud. wielorodz. 

spółdzielcza 159 265 478 

użytk. wie-

czyste 6 746 672,00 

    0303 MWk 

Zabud. wielorodz. 

komunalna 29 64 454 zarządzanie 1 800 503,00 

    0304 MWw 

Zabud. wielorodz 

wspólnot mieszk 53 31 593 

użytk. wie-

czyste 883 260,00 

    0305   

Zabudowane gara-

żami 246 10 324 

użytk. wie-

czyste 509 484,00 

  031   P 

Tereny przemy-

słowe 8 44 639 

użytk. wie-

czyste 1 115 975,00 

  032     

Inne tereny zabu-

dowane   390 898   6 393 919,00 

    0321 Usp 

Tereny usług w 

użytk. jedn. spółdz. 17 24 241 

użytk. wie-

czyste 727 060,00 

    0322 Uf 

Tereny usług w 

użytk. os. fiz. 25 41 528 

użytk. wie-

czyste 1 056 661,00 

    0323 Ue 

Tereny usług energe-

tyki 36 10 438 

użytk. wie-

czyste 206 606,00 

    0324 Uk 

Tereny usług komu-

nalnych  35 223 482 

cz. użytk. 

wieczyste 1 467 886,00 

    0325 Uo 

Tereny oświaty i kul-

tury 17 80 286 

cz. zarząd 

trwały 2 334 860,00 

    0326 Ua 

Tereny adm. miej-

skiej 11 10 923   600 846,00 
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  033     

Zurban. tereny nie-

zabudowane   382 959   4 301 992,00 

        

lub w trakcie zabu-

dowy        

    0331 ZM 

Tereny mieszka-

niowo-usługowe  35 53 847   1 003 132,00 

    0332 ZP Tereny przemysłowe 24 165 250   2 105 039,00 

    0333 ZI Tereny inne 92 55 598   652 501,00 

    0334 R/B 

Tereny rolne do zab. 

na kierunek 23 108 264   541 320,00 

  034     

Tereny rekreacyjno 

wypoczynkowe   422 912   9 619 881,08 

    0341 UT 

Tereny usług tury-

styki 22 200 866   4 707 915,00 

    0343 Uzp Tereny parków 6 53 373   3 809 786,08 

    0344 UD 

Tereny ogródków 

działkowych 16 168 673 

użytk. wie-

czyste 1 102 180,00 

04       

Tereny komunika-

cyjne   684 183   14 477 437,20 

    040 KP Drogi publiczne  330 535 862   12 409 560,20 

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

    043 KG Drogi gospodarcze 101 71 697   726 879,00 

06       

Grunty pod wo-

dami   608 572   3 075 590 

    061 WP 

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

płynącymi 4 327 930   1 639 650 

    062 WS 

Grunty pod wodami 

powierzchniowymi 

płynącymi 4 280 642   1 435 940 

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

    Ogółem grupa 0 1432 3 038 051   50 286 654,28 

          

        

Zestawienie mienia komunalnego Miasta Rawa Mazowiecka 

Grunty według obrębów geodezyjnych 

stan na 31 grudnia 2018 r. 

 

 Pow. w m2 Wartość w zł Ilość dz. 

OBRĘB 1 390 578 4 417 753,00 173 

OBRĘB 2 476 072 9 665 529,00 309 

OBRĘB 3 38 159 793 500,00 9 
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OBRĘB 4 539 444 18 465 418,28 586 

OBRĘB 5 63 923 1 156 511,00 12 

OBRĘB 6 107 402 436 693,00 26 

OBRĘB 7 219 230 4 269 580,00 127 

OBRĘB 8 1 001 143 10 069 170,00 175 

GMINA RAWA MA-

ZOWIECKA  
202 100 1 012 500,00 15 

RAZEM 3 038 051 50 286 654,28 1432 

  

 

Realizacja polityk, programów i strategii 

 

W gminie – miasto Rawa Mazowiecka w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

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

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

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

 

Plan ten zakłada realizację 12 projektów podstawowych. W 2017 roku zostały zakończone 2 z nich,  

w 2018 roku - kolejne 3. W trakcie realizacji jest 5 projektów. Kolejne 2 projekty będą realizowane  

w późniejszym okresie. 

Lista projektów podstawowych: 

1. Rozwój Usług Wspierania Rodziny 

2. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji 

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

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

w tym kulturalnej, 

b. przebudowa  i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej  

przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 

c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, 

d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego 

4. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 

5. Rawa Gra dla Wszystkich 

6. Pomóż Innym i Sobie 

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

8. Rawscy Skauci jak Zawisza 

9. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

10. Bycie EKO Się Opłaca 

11. Program Aktywizacja i Integracja 

12. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 

Ponadto wdrażane są projekty uzupełniające wpisujące się w realizację celów wynikających z 

Lokalnego Planu Rewitalizacji ( w skrócie LPR).  

W LPR wyróżnia się trzy podstawowe cele strategiczne: 
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Cel strategiczny 1 zakłada poprawę jakości życia i wzmacnianie kapitału społecznego i skupia uwagę 

na problemach i działaniach o charakterze społeczno- infrastrukturalnym.  

Cel strategiczny 2 zakłada wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz jakości środowiska 

przyrodniczego i kulturowego- koncentruje uwagę na problemach i działaniach o charakterze 

przestrzenno- funkcjonalno- środowiskowo- społecznym.  

Cel strategiczny 3 wiąże się z budowaniem kapitału ludzkiego i tworzeniem warunków do rozwoju 

gospodarczego i skupia uwagę na problemach i działaniach o charakterze gospodarczo- społecznym 

i infrastrukturalnym. 

W programie na 2018 r. przewidziano, że zostaną osiągnięte następujące rezultaty: 

- zwiększenie świadomości prozdrowotnej i wzrost aktywności społecznej osób starszych, 

- aktywizacja społeczna i budowanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, 

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz starszych. 

Ponadto przewidziano kontynuację projektów i działań w 2018 i w kolejnych latach, 

prowadzących do osiągnięcia rezultatów, jakimi są: 

- wzrost aktywności i profesjonalizacja działań rawskich organizacji pozarządowych, 

- ożywienie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, 

- przywrócenie na miejskim obszarze zdegradowanym funkcji społecznych, w tym kulturalnych oraz 

gospodarczych, 

- kształtowanie pozytywnych postaw i wartości wśród młodzieży- mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

i integracja członków organizacji z rodzinami i społecznością lokalną, 

- zmiana zagospodarowania i ożywienie przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, 

- pomoc osobom bezrobotnym, której celem jest kształtowanie aktywnej postawy w życiu 

społecznym i zawodowym osób bezrobotnych najbardziej  oddalonych od rynku pracy, 

- stworzenie podstaw do poprawy warunków mieszkaniowych poprzez opracowanie i wdrożenie 

kompleksowego systemu wsparcia. 

Wskaźnikami realizacji zamierzeń dla projektów zrealizowanych i projektów w trakcie 

realizacji były wskaźniki produktu i rezultatu określone w Raporcie Otwarcia Lokalnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. 

W  2018 roku zakończono realizację 3 następujących projektów: 

-  „Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni” realizowanego przez Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

- „Rawa Gra dla Wszystkich”, realizowanego przez Stowarzyszenie TOPORY,  

- „Pomóż Innym i Sobie”, realizowanego przez Fundację Obudźmy Nadzieję.  

W przypadku projektów „Rawa Gra dla Wszystkich” oraz „Pomóż Innym i Sobie” w 2018 roku 

wskaźniki produktu,  łącznie w liczbie 5 oraz wskaźniki rezultatu, łącznie w liczbie 5, zostały 

osiągnięte. 

Dla projektu „Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni” w 2018 roku wskaźniki produktu                

w liczbie 4 zostały osiągnięte. Osiągnięte zostały także 3 z 4 wskaźników rezultatu. Jeden wskaźnik 

rezultatu, czyli liczba nowych członków organizacji Uniwersytet Trzeciego Wieku ogółem został 

zrealizowany na poziomie 75%. 

Dla projektu „Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych” powierzchnia pomieszczeń  

pod działalność centrum wynosi 22 m². Powierzchnia ta jest mniejsza od zakładanej, ponieważ  

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

również dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Natomiast wynajęcie większej powierzchni 

skutkowałoby wyższymi kwotami z tytułu wynajmu. W razie konieczności przeprowadzenia 

konferencji czy szkoleń w większym gronie możliwe będzie nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń 

Biblioteki Miejskiej lub w Miejskiego Domu Kultury. Tak więc wskaźnik dotyczący powierzchni 

wyremontowanych i wyposażonych pomieszczeń pod działalność centrum można uznać  

za osiągnięty.  

W ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka” w 2018 roku 

zakończono realizację jednego z zadań - „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego”. Dwa 

kolejne zadania: „Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji 



26 

 

społecznej, w tym kulturalnej” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta 

oraz obszaru staromiejskiego” były w 2018 roku w trakcie realizacji.  

W trakcie realizacji są również następujące projekty: „Rawscy Skauci jak Zawisza” (podmiot 

realizujący Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”), „Projekt Aktywizacja i Integracja” 

(podmiot realizujący Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej wraz                           

z Powiatowym Urzędem Pracy w Rawie Mazowieckiej i Młodzieżowym Centrum Kariery OHP              

w Rawie Mazowieckiej) oraz „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów 

Mieszkaniowych”.  

Kolejne 2 projekty będą realizowane w późniejszym okresie: „Bycie EKO się opłaca” oraz 

projekt „Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji”, który będzie realizowany przez 

Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie  Mazowieckiej w ramach projektu pod nazwą: „Szkoła twórczych 

umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. 

Oprócz projektów podstawowych w 2018 roku realizowano projekty uzupełniające: 

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

rewitalizacji). W roku 2018 zakończył się pierwszy etap prac. Zakres prac obejmował przebudowę     

i adaptację pomieszczeń jadalni z zapleczem, szatni i łazienek. Otrzymano dofinansowanie od 

Wojewody Łódzkiego w wysokości 153 500 zł. 

 

- Dzienny Dom Seniora. 

Dnia 6 grudnia 2018 roku został powołany uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Dzienny 

Dom Seniora w Rawie Mazowieckiej. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego z 30 miejscami. 

Powstała dzięki współpracy miasta z parafią ewangelicko- augsburską. Na przygotowanie Dziennego 

Domu  Seniora  miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości  239 681,23 zł z Ministerstwa 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, 

edycja 2018.  

 

- Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

W wyniku umowy pomiędzy Miastem a Zarządem Województwa Łódzkiego miasto 

otrzymało dofinansowanie w wysokości  11 056,92 zł przeznaczone na zakup sprzętu dla rawskiej 

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na obszarze rewitalizacji. Pomoc  

przeznaczono na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub 

środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Miasto Rawa 

Mazowiecka przekazało także rawskiej OSP sprzęt ratowniczy, którego zakup dofinansowano              

w wysokości 22 487,99 ze środków pochodzących z Ministerstwa Sprawiedliwości, którego 

dysponentem jest Fundusz Sprawiedliwości. Projekt miał na celu doposażenie jednostek OSP               

w całym kraju w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu 

popełnienia przestępstwa, m.in. udzielanie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Miasto 

Rawa Mazowiecka udzieliło OSP w Rawie Mazowieckiej również dofinansowania w formie dotacji 

w wysokości 200 000,00 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego. OSP zakupiła 

średni samochód ratowniczo gaśniczy, który zastąpi dotychczasowe pierwszo-wyjazdowe auto 

strażaków liczące sobie 39 lat. 

 

-  Rozwój usług e-administracji. 

W ramach projektu Rawski e-Urząd- wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta 

Rawa Mazowiecka nastąpił wybór wykonawcy odpowiedzialnego za zarządzanie i promocję projektu. 

Projekt dofinansowany w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. 

 

- Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury (obszar przyległy do obszaru 

rewitalizacji). 

Dotychczasowe wyposażenie od pewnego czasu nie spełniało wymagań technicznych 

wymuszanych przez nowe technologie. Celem inwestycji  było dostosowanie oferty kulturalnej 
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skierowanej do potencjalnych odbiorców, tak aby  mogła konkurować z ofertą podmiotów 

komercyjnych. Na opisywane zadanie MDK otrzymał dofinansowanie w wysokości  105 000,00 zł  

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

 

-  Nowa wystawa stała w zamku. 

Na terenie zamku została otwarta wystawa stała pod tytułem: „Dzieje Zamku Książąt 

Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej na tle historii miasta i regionu” (współpraca z Muzeum Ziemi 

Rawskiej). Wystawa  w atrakcyjnej i ciekawej formie prezentuje dzieje zamku oraz najważniejsze 

wydarzenia z nim związane, także na tle historii Polski. W ekspozycji wykorzystano elementy 

nowoczesnych technik prezentacji z wykorzystaniem systemów elektroniczno- informatycznych.  

Na zorganizowanie wystawy została przyznana dotacja w wysokości  70 000,00 zł przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

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

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej jest jednym z piętnastu ośrodków w Polsce, które 

realizują ten projekt grantowy. Przy szkole powstał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla 

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

skorzystać ze szkoleń, kursów lub warsztatów o różnorodnej tematyce wpływającej na ich rozwój. 

Kwota uzyskanego grantu to 249 000 zł; grantodawcą jest Fundacja Małopolska Izba Samorządowa.  

 

- Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE. 

Projekt wpisuje się w ogólnopolski program ograniczania niskiej emisji, który ma na celu 

podnoszenie efektywności energetycznej i szersze niż dotychczas wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii. Realizacja projektu skończyła się w grudniu 2018 roku. W ramach realizacji projektu 

PONE zostały podjęte działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła. Dofinansowanie 

otrzymało 18 osób z obszaru rewitalizacji. Zadanie na obszarze rewitalizacji zostało dofinansowane  

z budżetu  Miasta Rawa Mazowiecka kwotą w wysokości  75 212,89 zł oraz  dotacją                                    

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie  150 

425,73 zł na obszarze rewitalizacji 

 

- Remont targowiska miejskiego (rozpoczęcie prac). 

W 2018 roku spółka RAWiK przeprowadziła na targowisku roboty budowlane w zakresie 

przebudowy przyłącza wodociągowego i deszczowego wraz z instalacją wewnętrzną wodociągową, 

sanitarną i deszczową. Wodociąg został wykonany wzdłuż istniejących pawilonów handlowych 

umożliwiając ich indywidualne zasilenie. Na prace zostało przyznane dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w wysokości 995 216 zł., które to pracę będą 

kontynuowane w kolejnym okresie. 

 

- Remont zamku. 

Na terenie Zamku Książąt Mazowieckich były prowadzone prace remontowe związane             

z wymianą wewnętrznej  instalacji elektrycznej oraz wymianą konstrukcji zadaszenia nad blankami 

obronnymi. Ponadto przeprowadzono prace budowlane w zakresie zabezpieczenia i konserwacji 

murów obronnych przy zamku. 

    

Realizacja Budżetów Obywatelskich 

 

Realizacja budżetu partycypacyjnego na podstawie konsultacji społecznych zapoczątkowana 

została w 2015 roku, zgodnie z   uchwałą nr VI/28/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 

kwietnia 2015 roku  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji 

Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r., poz. 2178   
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i z 2016 r., poz.907). Realizacja tego zadania , począwszy od 2015 roku przedstawiała się następująco 

w poszczególnych latach:  

Rok 2015 - maksymalna kwota zarezerwowana przez Radę Miasta – 100 tys. zł 

Zgłoszono projektów - 11 

Projekty pozytywnie zweryfikowane – poddane pod głosowanie - 3 

liczba oddanych głosów – 288, w tym 21 nieważnych 

zrealizowano projekty - 3 

1. zakup maty na potrzeby sportów walki – 19.710 zł, 

2. Siłownia zewnętrzna dla niepełnosprawnych – 49. 485 zł, 

3. Ambitna scena – koncert Domowe Melodie – razem z nagłośnieniem i oświetleniem – 18. 000 zł. 

 

Rok 2016- maksymalna kwota zarezerwowana przez Radę Miasta – 150 tys. zł 

Zgłoszono projektów - 16 

Projekty pozytywnie zweryfikowane – poddane pod głosowanie - 14 

liczba oddanych głosów – 3869 w tym nieważnych 290 

 

zrealizowano projekty - 3 + 2 w ramach normalnego budżetu 

1. Moje boisko  remont  nawodnienie boiska piłkarskiego – 88.449 zł, 

2. Miejsce do grillowania – altana z grillem nad zalewem Tatar – 19.993 zł, 

3. Zakup podium na potrzeby klubów i imprez sportowych – 2. 118 zł, 

Ponadto w ramach budżetu ogólnego zrealizowano w 2017 roku 2  projekty zgłoszone w ramach BO 

2016, tj. plac zabaw nad zalewem Tatar – 98.990 zł i boisko do siatkówki plażowej  – 39.900 zł. 

 

Rok 2017 - maksymalna kwota zarezerwowana przez Radę Miasta – 200 tys. zł 

Zgłoszono projektów - 8 

Projekty pozytywnie zweryfikowane – poddane pod głosowanie - 6 

liczba oddanych głosów – 1578, w tym głosy nieważne -22 

zrealizowano projekty- 5, czyli: 

1. Lepsza zieleń na zamku i boisku – zakup specjalistycznej kosiarki -34.700 zł, 

2. Zróbmy coś dla naszych dzieci plac zabaw dla maluchów – 19.975 zł.,  

3. Zdążyć z Pomocą - zakup defibrylatorów (8 sztuk + treningowy i szkolenia) – 40. 965 zł, 

4. Zakup worków treningowych na potrzeby  sportów walki – 3. 995 zł, 

5. Stacje naprawy rowerów z ławeczkami – 18. 450 zł. 

 

Rok 2018  - maksymalna kwota zarezerwowana przez Radę Miasta – 200 tys. zł w tym 150 tys. 

na projekty ogólne i 50 tys. zł na projekty rewitalizacyjne. 

W omawianym roku nastąpiła zmiana sposobu realizacji zadań. Do 2017 roku zgłaszanie, wybór 

projektów przez mieszkańców i realizacja odbywała się w jednym roku, natomiast od roku  2018  

zgłaszanie i wybór projektów odbywa się w jednym roku, a realizacja w następnym. Konsultacje 

społeczne są realizacja na podstawie uchwały nr XXX/231/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 

29 czerwca  2017 roku  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla 

realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r., 

poz. 2178 i z 2016 r., poz.907 z 2017r., poz. 3464 i poz. 4069). Zgodnie z powyższym, harmonogram 

działań przedstawiał się następująco:  

Weryfikacja wniosków listopad - grudzień 2017 roku 

- wpłynęło 27 wniosków, 

- negatywnie zaopiniowanych – 11 

- pozytywnie zaopiniowane -16 podanych pod głosowanie mieszkańców ( 2 rewitalizacyjne     

i 14 ogólnych)  

 głosowanie grudzień styczeń 2018r. 

 

W wyniku głosowania mieszkańców  11 projektów zostało zakwalifikowanych do realizacji  w 2018 
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roku. Jeden projekt z obszaru rewitalizacji o szacowanej wartości  50 tys. zł. oraz 10 projektów 

ogólnych na szacunkową kwotę 150 tys. zł. 

W 2018 roku zostały zrealizowane następujące projekty  w ramach Rawskiego Budżetu 

Obywatelskiego, na kwotę 156.019,19 zł brutto, w tym: 

Projekt na obszarze rewitalizacji - „Zorganizowanie Koncertu Muzyki Chrześcijańskiej” za kwotę 

-  49.993,71 zł. 

Projekty pozostałe – (ogólne); 

- Park Street Workout – za kwotę -  47.843,20 zł brutto, 

- zakup sensorów jakości powietrza z usługą monitoringu powietrza  – za kwotę -   13.284,00 zł brutto, 

- zakup tarcz, pac i kasków na potrzeby ćwiczących w Rawskim Klubie Karate Kyokushin w Rawie 

Mazowieckiej  – 9000,00 zł  brutto, 

- Grajkowie Uliczni  – 7.859,99 zł brutto,  

- Rawscy e-Seniorzy  – 1660,50 zł zakup drukarki , 3350,00 zł laptop, 

- Rawa Mazowiecka z Widzewem od dziecka   – 22.032,98  zł brutto, 

- Wykład  Jerzego Zięby  – 994,81 zł brutto. 

Razem projekty pozostałe  (ogólne) – 106.025,48 zł brutto. 

 

Nie wykonane zostały projekty: 

- Wykład Nikolaia Starikova – na kwotę 3000,00 zł, 

- Wykład  Jerzego Jaśkowskiego za szacowaną kwotę – 1000,00 zł. Powodem jest brak możliwości 

ustalenia terminu spotkania z wykładowcami.  

- Zakup i montaż bramek na boisku zewnętrznym SP nr 1 im. T. Kościuszki za szacowaną kwotę      

10 tys. zł. Projekt nie jest możliwy do realizacji ze względów bezpieczeństwa.  

 

Realizacja uchwał 

 

W 2018 roku Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła łącznie 70 uchwał, natomiast zrealizowanych 

zostało 65 uchwał. Szczegółowy wykaz uchwał obejmujący sprawozdawczy rok przedstawia się   

następująco: 

 

Uchwały podjęte : 

 

1. Uchwała nr XXXIX/272/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 

2018 r. 

2. Uchwała nr XXXIX/273/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 i prognozy długu.  

3. Uchwała nr XXXIX/274/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 

4. Uchwała nr XXXIX/275/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury 

zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

5. Uchwała nr XXXIX/276/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania   

i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, działających 

na terenie Miasta Rawa Mazowiecka oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości 

ich pobrania i wykorzystania.  

6. Uchwała nr XXXIX/277/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018-2022. 

7. Uchwała nr XXXIX/278/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

VIII/55/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia 

zasad finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest        

z terenu miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2017.  
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8. Uchwała nr XL/279/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic 

administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka. 

9. Uchwała nr XL/280/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem              

o zmianę granic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka. 

10. Uchwała nr XL/281/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rawa             

Mazowiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych      

wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  

11. Uchwała nr XL/282/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego. 

12. Uchwała nr XL/283/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków                 

finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

13. Uchwała nr XL/284/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia czasu                   

obowiązywania dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków. 

14. Uchwała nr XL/285/18 z dnia 22 marca  2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2018 rok. 

15. Uchwała nr XL/286/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeniesienia prawa własności 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

16. Uchwała nr XL/287/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu      

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 

17. Uchwała nr XL/288/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka w 2018 r.  

18. Uchwała nr XL/289/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na 

terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego 2018r. 

19. Uchwała nr XL/290/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki      

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018-2022. 

20. Uchwała nr XLI/291/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rawa        

Mazowiecka na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib        

obwodowych komisji wyborczych. 

21. Uchwała nr XLI/292/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIV/187/13 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 stycznia 2013 r. 

22. Uchwała nr XLI/293/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2018 r. 

23. Uchwała nr XLI/294/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu. 

24. Uchwała nr XLI/295/18 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru 

zabytków Miasta Rawa Mazowiecka.  

25. Uchwała nr XLII/296/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu    

Miasta Rawa Mazowiecka za 2017 r. 

26. Uchwała nr XLII/297/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2018 r. 

27. Uchwała nr XLII/298/18 z dnia 21 czerwca 2018r. Zmieniająca uchwałę w sprawie     

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata          

2018-20121 

28. Uchwała nr XLII/299/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia   

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

29. Uchwała nr XLII/300/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat z budżetu miasta Rawa 

Mazowiecka do cen wody, ścieków, wód opadowych i roztopowych. 
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30. Uchwała nr XLII/301/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z  o. o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018-2021. 

31. Uchwała nr XLII/302/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynaję-

cie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego na okres 5 lat. 

32. Uchwała nr XLII/303/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do porozumie-

nia dotyczącego utworzenia klastra energetycznego. 

33. Uchwała nr XLII/304/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

34. Uchwała nr XLII/305/2018 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na        

terenie Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

35. Uchwała nr XLII/306/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie poparcia postulatów osób  

niepełnosprawnych i członków ich rodzin protestujących w budynku Sejmu                     

Rzeczypospolitej Polskiej. 

36. Uchwała nr XLIII/307/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie nadania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.  

37. Uchwała nr XLIII/308/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru 

zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 

38. Uchwała nr XLIII/309/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

39. Uchwała nr XLIII/310/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej , obszar położony w rejonie ul. Armii 

Krajowej i Parkowej. 

40. Uchwała nr XLIII/311/18z  dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej , obszar położony w rejonie Placu 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

41. Uchwała nr XLIII/312/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie              

ul. 1 Maja . 

42. Uchwała nr XLIII/313/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa                

Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Krakowska i Osada Dolna. 

43. Uchwała nr XLIII/314/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 

ewidencyjny Nr 4. 

44. Uchwała nr XLIV/315/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostar-

czania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

45. Uchwała nr XLIV/316/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwale-

nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021. 

46. Uchwała nr XLV/317/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego          

obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz 

w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 paździer-

nika 2018 r. 

47. Uchwała nr XLV/318/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

48. Uchwała nr XLV/319/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru 

obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez           

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 
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49. Uchwała nr XLV/320/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego     

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach           

i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

50. Uchwała nr XLV/321/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat    

za korzystanie z wychowania przedszkolnego  uczniów objętych wychowaniem przedszkol-

nym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszko-

lach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.  

51. Uchwała nr XLVI/322/18 Mazowiecka z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 1 miasta Rawa Mazowiecka oznaczonej      

nr ewid.9/1 o pow.0, 5215 ha. 

52. Uchwała nr XLVI/323/18 z dnia 4 października 2018r. w sprawie nabycia w drodze darowi-

zny lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Reymonta 11 w Rawie Mazowiec-

kiej. 

53. Uchwała nr XLVI/324/18 z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2018 r. 

54. Uchwała nr XLVI/325/18 z dnia 4 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata          

2018-2021.  

55. Uchwała nr XLVI/326/18 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej             

inicjatywy uchwałodawczej. 

56. Uchwała nr XLVI/327/18 z dnia 17 października 2018 r.  w sprawie statutu Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

57. Uchwała nr I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

58. Uchwała nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

59. Uchwała nr II/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Miasta Rawa. 

60. Uchwała nr II/4/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych 

komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

61. Uchwała nr II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmi-

strza Miasta Rawa Mazowiecka.  

62. Uchwała nr III/6/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 

gminy Miasta Rawa Mazowiecka – Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej, włą-

czenie go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz zmiany 

statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  

63. Uchwała nr III/7/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad po-

noszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- Dziennym Domu Seniora w Rawie   

Mazowieckiej. 

64. Uchwała nr III/8/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego 

Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży na lata 

2019-2023. 

65. Uchwała nr III/9/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa      

Mazowiecka na 2018 rok. 

66. Uchwała nr III/10/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  

2018 -2021.  

67. Uchwała nr III/11/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Miejskiego Programu profilaktyki     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 

Rawa Mazowiecka na rok 2019. 
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68. Uchwała nr III/12/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy 

Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienio-

nymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego     

i o wolontariacie na 2019 r.  

69. Uchwała nr III/13/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 

Rawa Mazowiecka do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu prioryteto-

wego pt. „GERPARD II – transport niskoemisyjny ( część 2). Strategia rozwoju elektromo-

bliności.” 

70. Uchwała nr III/14/18 z dnia 6 grudnia 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”.  

 

Uchwały zrealizowane  

 

1. Uchwała nr XXI/156/16 z dnia 27 października 2016r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazo-

wieckiej. 

Zrealizowana uchwałą Nr XL/287/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej. 

2. Uchwała nr XXXVII/263/17 z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na odstą-

pienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości 

położonej przy ul. Kolejowej. 

3. Uchwała nr XL/279/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granic 

administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka. 

Zrealizowana poprzez dołączenie opinii jako załącznika do wniosku o zmianę granic 

administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka skierowanego do Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji. 

4. Uchwała nr XL/280/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o 

zmianę granic administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka. 

Zrealizowana wysłaniem wniosku o zmianę granic administracyjnych miasta Rawa Mazo-

wiecka do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu  

27 marca 2018 r. 

5. Uchwała nr XL/287/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej.  

Zrealizowano i opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 12 

kwietnia 2018 r. poz. 1872. 

6. Uchwała nr XXVI/190/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązy-

wania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków i dopłat z 

budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków. 

Uchwała zrealizowana. Nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta. Ważna 

do 31.03.2018 r. 

7. Uchwała nr XXX/229/17 z dnia 29 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XX/153/16 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września 2016r. w sprawie określenia przystan-

ków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnio-

nych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystan-

ków. 

8. Uchwała nr XXVII/203/17 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka w 2017r. 
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Uchwała nie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Uchwała obowiązywała do 31 marca 2018 r. 

9. Uchwała nr XXIII/169/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2017-2021”. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 

19.01.2017 r. pozycja: 509. Została zmieniona uchwałą Nr XXVII/206/17 z dnia 22 marca 

2017 r. Uchwała została zrealizowana. 

10. Uchwała nr XXXIX/275/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do procedury 

zmiany granic Miasta Rawa Mazowiecka oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami. 

Uchwała zrealizowana. Zgodnie z zarządzeniem Nr 20/2018 Burmistrza Miasta Rawa Ma-

zowiecka z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie ustalenia terminu konsultacji z mieszkańcami 

Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie zmiany granic administracyjnych Miasta Rawa Mazo-

wiecka, powołania komisji ds. przeprowadzenia konsultacji i składu osobowego tej komisji 

oraz wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji, w dniach od 

12 do 15 marca 2018 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w sprawie zmiany gra-

nic administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka. 

11. Uchwała nr XL/284/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywa-

nia dopłat z budżetu miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków. 

Uchwała zrealizowana, stawki dopłat do wody i ścieków były stosowane zgodnie z uchwałą. 

12. Uchwała nr XXXI/233/17 z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Raw-

skie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2017-2021. 

Uchwała była realizowana w okresie jej obowiązywania , tj. od 26 lipca 2017 r. do dnia 25 

stycznia 2018 r. 

13. Uchwała nr XXXIX/277/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp.z o. o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018-2022. 

14. Uchwała nr XL/290/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki     

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2018-2022. 

15. Uchwała nr XXIX/221/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,     

obszar położony w rejonie ul. 1 Maja. 

Uchwała zrealizowana uchwałą nr XLIII/312/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar poło-

żony w rejonie ul. 1 Maja. 

16. Uchwała nr XXIX/222/17 z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,     

obszar położony w rejonie ul. Armii Krajowej i Parkowej. 

17. Uchwała nr XXIX/223/17 z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,      

obszar położony w rejonie placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

18. Uchwała nr XL/286/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeniesienia prawa własności 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

19. Uchwała nr XLII/302/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynaję-

cie lokali użytkowych w budynku Żłobka Miejskiego na okres 5 lat. 

20. Uchwała nr XL/282/18 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego. 

21. Uchwała nr XLII/296/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Mia-

sta Rawa Mazowiecka za 2017 r. 
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22. Uchwała nr XL/281/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rawa Mazo-

wiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybiera-

nych w każdym okręgu wyborczym. 

23. Uchwała nr XLI/291/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Rawa Mazo-

wiecka na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodo-

wych komisji wyborczych. 

24. Uchwała nr XLII/299/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Bur-

mistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

25. Uchwała nr XLIII/309/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji 

Statutowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

26. Uchwała nr XLII/306/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie poparcia postulatów osób nie-

pełnosprawnych i członków ich rodzin protestujących w budynku Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

27. Uchwała nr XVI/116/16 z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia 

do opracowania Programu gospodarki nisko emisyjnej. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.  

28. Uchwała nr XLII/303/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do porozumie-

nia dotyczącego utworzenia klastra energetycznego. 

Członkami z Rawy Mazowieckiej, którzy podpisali porozumienie są: Miasto Rawa Mazo-

wiecka, ZGO Aquarium sp. z o.o., Rawskie Wodociągi i Kanalizacja sp z o.o. oraz Rawskie 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Został złożony również wniosek o uzy-

skanie certyfikacji klastra do Ministerstwa Energii. Koordynator klastra będzie organizował 

następnie 1 posiedzenie Rady Klastra.  

29. Uchwała nr XXIII/178/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, dla których orga-

nem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa Mazowiecka. 

30. Uchwała nr XLI/294/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu. 

31. Uchwała nr XLIII/310/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej , obszar położony w rejonie ul. Armii 

Krajowej i Parkowej. 

Uchwała zrealizowana ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2018 r. poz. 3586). 

32. Uchwała nr XLIII/311/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie Placu 

Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Uchwała zrealizowana ( (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2018 r. poz. 3587). 

33. Uchwała nr XLIII/312/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie             

ul. 1 Maja . 

Uchwała zrealizowana (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 17 lipca 2018 r. poz. 3588). 

34. Uchwała nr XL/283/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przekazania środków finanso-

wych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

Uchwała zrealizowana. Z budżetu Miasta przekazano dotację w kwocie 15.000 zł dla       

Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, z przeznaczeniem tych środków na dofinansowa-

nie kosztów zakupu samochodu dla KP Policji w Rawie Mazowieckiej.  

35. Uchwała nr XLIII/307/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie nadania tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka. 

36. Uchwała nr XLV/317/18 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego         

obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz 

w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 paździer-

nika 2018 r. 
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37. Uchwała nr XXX/232/17 z dnia 29 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyję-

cia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata    

2015-2018. 

38. Uchwała nr VIII/53/15 z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2015-2018. 

39. Uchwała nr XXXVI/254/17 z dnia 23 listopada 2017 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 2018 r.  

Na podstawie uchwały udzielane były dotacje dla organizacji pozarządowych, które do dnia 

15.01.2019 r. mają obowiązek złożyć sprawozdania z realizacji programu za 2018 r.  

40. Uchwała nr XLI/295/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru 

zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 

 Na podstawie uchwały w 2018 r. udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwa-

niem Niepokalanego Poczęcia NMP w wysokości 100 000 zł na prace konserwatorskie oraz 

roboty budowlane przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, przy dawnym kolegium     

jezuickim oraz przy dzwonnicy kościoła parafialnego. Parafia prawidłowo rozliczyła się         

z przyznanej dotacji. 

41. Uchwała nr XLIII/308/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru 

zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 

Na podstawie uchwały w 2018 r. udzielono dotacji w wysokości 50 000 zł dla Domu Zakon-

nego Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej na 

prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane kościół parafialny p.w. Wnie-

bowzięcia N.M.P. Parafia prawidłowo rozliczyła się  

z przyznanej dotacji.  
42. Uchwała nr I/1/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

43. Uchwała nr I/2/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

44. Uchwała nr II/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Miasta Rawa. 

45. Uchwała nr II/4/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych 

komisji Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

46. Uchwała nr II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmi-

strza Miasta Rawa Mazowiecka.  

47. Uchwała nr XIV/105/16 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania 

Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2018. 

48. Uchwała nr III/6/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 

gminy Miasta Rawa Mazowiecka – Dziennego Domu Seniora w Rawie Mazowieckiej,   

włączenie go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oraz 

zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej.  

49. Uchwała nr III/7/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad      

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia- Dziennym Domu Seniora  

w Rawie Mazowieckiej. 

50. Uchwała nr III/13/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta 

Rawa Mazowiecka do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu prioryteto-

wego pt. „GERPARD II – transport niskoemisyjny ( część 2). Strategia rozwoju elektromo-

bilności”.  

W ramach realizacji uchwały został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu 

priorytetowego pt. „GEPARD II- transport niskoemisyjny (część 2). Strategia rozwoju    
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elektromobilności”. Wniosek został zarejestrowany i pozytywnie zweryfikowany podczas 

oceny formalnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

51. Uchwała nr XXIX/224/17 z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Miasta Rawa Mazo-

wiecka na lata 2017-2018. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.       

Została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.  

52. Uchwała Nr XXXVII/267/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla miasta Rawa Mazowiecka na 2018 r. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

53. Uchwała Nr XLII/305/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Ogłoszona 

została 12 lipca 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego poz. 3483. W dniu 31 

lipca 2018 r. Wojewoda Łódzki w rozstrzygnięciu nadzorczym PNIK- I.4131.577.2018 

stwierdza nieważność uchwały. 

54. Uchwała nr XVII/124/16 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nie-

ruchomości w ramach pomocy de minimis. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r.  

55. Uchwała nr XVIII/130/16 z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XVII/124/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie    

zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

56. Uchwała nr XL/285/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2018 rok. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

57. Uchwała nr XXXIX/272/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu         

na 2018 r. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

58. Uchwała nr XXXIX/273/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021 

 i prognozy długu. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

59. Uchwała nr XXXIX/274/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

60. Uchwała nr XLI/293/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2018 r. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

61. Uchwała nr XLII/297/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka na 2018 r. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

62. Uchwała nr XLII/298/18 z dnia 21 czerwca 2018r. Zmieniająca uchwałę w sprawie     

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata           

2018-20121. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

63. Uchwała nr XLIV/316/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwale-

nia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018-2021. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 
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64. Uchwała nr III/9/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa       

Mazowiecka na 2018 rok. 

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

65. Uchwała nr III/10/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  

2018 -2021.  

Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2018 r. 

 

 

Instytucje kultury 

 

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2018 roku działały następujące instytucje kultury: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Św. Jana Pawła II, 

Akt o utworzeniu tej instytucji nie istnieje. Z dokumentów archiwalnych wynika,  iż powstała               

11 grudnia1945 r. Natomiast statut tej  instytucji został nadany uchwałą  nr XLI/322/09 Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej  w Rawie Mazowieckiej. 

Miejski Dom Kultury - powołany został uchwałą nr 107/84 Miejskiej Rady Narodowej z dnia            

20 marca 1984 r. Natomiast statutu instytucji kultury został nadany uchwałą  nr XXV/107/92  Rady 

Miejskiej  w  Rawie Mazowieckiej  z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie statutu Miejskiego Domu 

Kultury w Rawie Mazowieckiej oraz uchwałą nr XVII/122/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 

25 maja 2016 r. w sprawie nadania imienia i statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Rawie 

Mazowieckiej (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2016 r. poz. 2627 z 15 czerwca 2016 r.). 

Muzeum Ziemi Rawskiej -  za datę utworzenia przyjmuję się 26 grudnia 1965 r.,  czyli datę podjęcia 

uchwały nr 141 z dnia 26 listopada 1965 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Rawskiej. 

Kolejne akty nadania to uchwała nr XXXIII/292/2001 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 3 

kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie Mazowieckiej (Dz. 

Urz. Województwa Łódzkiego z 2001 r. nr 111, poz.1172), oraz uchwała nr VII/50/15 Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Rawskiej     

w Rawie Mazowieckiej. 

 

 

Zakończenie 

 

Na zakończenie przedstawionego raportu chcę Państwu w ramach podsumowania wskazać na 

najważniejsze moim zdaniem działania, które chciałbym realizować w kolejnych latach mojej 

kadencji. Widzę wiele potrzeb i wiele zadań do realizacji.  

W pierwszej kolejności chciałbym poprawić estetykę i funkcjonalność naszego miasta. 

Zadanie to ściśle wiąże się z rewitalizacją miasta. Kontynuacja zadań związanych z rewitalizacją 

miasta to obecnie najkosztowniejsze i najbardziej wymagające zadanie.  

Bardzo ważnym i trudnym problemem jest problem mieszkaniowy. W Rawie nadal brakuje 

mieszkań.  

Istotne dla nas wszystkich są również działania związane z ochroną naszego zdrowia                    

i  środowiska.  Ochrona środowiska to nie tylko potrzeba, ale przede wszystkim konieczność. 

Świadomość o destrukcyjnym wpływie człowieka na środowisko przesądziła o ważności edukacji 

ekologicznej i pilnej potrzebie wdrożenia odpowiednich działań na rzecz ochrony przyrody. Rawa 

Mazowiecka należy do czołówki miast o bardzo wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza,            

w związku z tym podjęte zostały konkretne działania mające na celu poprawę jakości powietrza                  

i ochronę środowiska. Kolejne etapy działań w tym zakresie będą przeze mnie konsekwentnie 

realizowane. 
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Dostrzegam  też potrzebę działania w obszarze wsparcia dla osób starszych.                                      

Z przedstawionych w raporcie danych statystycznych wynika, że nasze miasto „starzeje się”. 

Powstają nowe problemy związane z opieką nad osobami starszymi, chorymi. Z prognoz wynika, że 

z każdym rokiem potrzeby w tym zakresie będą coraz większe. 

 Chciałbym również podjąć działania w obszarze związanym ze bezpieczeństwem                           

i porządkiem publicznym. Widzę tu dalsze czynności prewencyjne zmierzające do zwiększenia 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

Będę starał się również,  aby w naszych szkołach nauczycielom pracowało się jeszcze lepiej, 

żeby mogli osiągnąć osobistą satysfakcję z wykonywanej pracy a uczniowie żeby uczyli się w jeszcze 

lepszych warunkach, aby poziom kształcenia w rawskich szkołach był jeszcze wyższy. 

Bardzo ważnym elementem życia każdego z nas jest sport, rekreacja i wypoczynek.  

W swoich działaniach będę wspierał wszelkie zmiany na lepsze w tych dziedzinach, poprzez  

aktywizację społeczeństwa, będę dążył do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie. 

Posiadamy w tej kwestii duże możliwości, stwarza je między innymi nasza kryta pływalnia, hala 

sportowa, zalew. Nie bez znaczenia jest też malownicze położenie miasta i ukształtowanie terenu.   

Dostrzegam tutaj zapotrzebowanie na komfortowe usługi związane ze sportem, relaksem na świeżym 

powietrzu, relaksacją wodną.  

 Wszyscy wiemy, że na temat tego co w naszym mieście jest do zrobienia czy poprawienia 

można jeszcze wiele powiedzieć. Jak wspomniałem na wstępie,  w raporcie tym zaakcentuję działania 

i potrzeby które widzę w chwili obecnej. Kolejne lata pokażą jak będzie zmieniać się nasze miasto     

i wraz z nim życie mieszkańców.  

 Kończąc, jeszcze raz zapraszam zarówno Państwa Radnych jak i Mieszkańców Rawy 

Mazowieckiej do wspólnej debaty.  

 

 

Burmistrz  

Miasta Rawa Mazowiecka 

 

Piotr Irla 

 

 

 

 

 

Powyższy raport sporządzony został na podstawie: 

1.  Informacji uzyskanych z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, jednostek 

i spółek miejskich, 

2. Danych pochodzących ze stron Głównego Urzędu Statystycznego, w tym dane pochodzące z 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – 2011, woj. łódzkie, miasto Rawa 

Mazowiecka, Bank Danych Lokalnych – Gmina Miejska Rawa Mazowiecka, 

3. Portalu przedstawiającego dane demograficzne: 

http://www.polskawliczbach.pl/Rawa_Mazowiecka#dane-demograficzne, 

http://www.polskawliczbach.pl/Rawa_Mazowiecka#dane-demograficzne
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4. Informacji ze strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, 

5. Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2020,  stanowiącej załącznik do uchwały 

nr XXXVIII/297/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

 


