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

  (Dz. U. z 2019. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)  z w o ł u j ę  XIII. Sesję  

  VIII. kadencji  Rady Miasta Rawa Mazowiecka  na dzień  21 listopada  2019 r.  

  o godz. 14
00 

w sali  konferencyjnej  Miejskiego  Domu Kultury  w Rawie Mazowieckiej 

  z  proponowanym porządkiem obrad. 

 1.  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

 2.  Przyjęcie  porządku obrad.  

 3.  Przyjęcie protokołów  z obrad XI i XII  Sesji Rady Miasta. 

                        4.  Nabycie w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości w związku ze zmianą granic. 

                       5.   Przyjęcie wieloletniego  planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

                             i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 

                             w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2026.   

                       6 .  Określenie wysokości podatku od nieruchomości na 2020 rok. 

                       7.   Określenie  wysokości  podatku od środków transportowych na 2020 rok. 

                       8.   Określenie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.  

                       9.    Wniosek w sprawie wymiaru podatku  rolnego na 2020  rok.  

                     10.  Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  

                             oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  miasta Rawa Mazowiecka na rok  2020. 

11.  Przyjęcie programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami  pozarządowymi   

        oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ustawy z dnia 24    kwietnia 2003 roku o           

        działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok. 

                      12.  Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  2019-2022. 

                      13.  Zmiana budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 r. 

                      14.  Powołanie komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszenia kandydata  na ławnika. 

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

                             szkolny  2018/2019. 

                     16.  Informacja na temat opieki zdrowotnej w mieście.  

                     17.  Informacja o analizie oświadczeń majątkowych. 

                     18.  Informacja  o umowach cywilnych zawartych przez Burmistrza Miasta i jednostki  

  organizacyjne miasta w III kwartale 2019r.  

                     19.  Sprawozdanie z realizacji  uchwał w III kwartale 2019 roku. 

                     20.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami. 

                     21.  Interpelacje, zapytania. 

                     22.  Zakończenie obrad. 

 



Posiedzenia komisji Rady Miasta 
18  listopada  ( poniedziałek)  
- godz.   14

00
    - Komisja  Prawa 

                           i Porządku Publicznego   

- godz.   16
00

    -  Komisja Budżetu 

 

19  listopad  ( wtorek  )  

-  godz.  11 
30

    - Komisja Oświaty 

- godz.   13
30

     - Komisja  Komunalna 

 

 



                                                                                               PROJEKT 

         
  U C H W A Ł A Nr  ………………../2019 

   RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

    z dnia ……………2019 r. 
 

w sprawie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości w  związku ze zmianą 

granic 
  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” i art. 44 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miasta 

Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 

 §1. W związku ze zmianą granic Gminy Rawa Mazowiecka i Miasta Rawa Mazowiecka, 

wynikającą z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic 

niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1456), wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Miasto Rawa Mazowiecka od Gminy 

Rawa Mazowiecka nieruchomości położonych w obrębie 7 miasta Rawa Mazowiecka, oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako działki nr: 781 o pow. 0,37 ha oraz 790 o pow. 0,0458 ha, dla których 

Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 

LD1R/00035457/0. 

 §2. Przekazanie nieruchomości opisanych w §1 nastąpi w drodze porozumienia zawartego 

pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Gminą Rawa Mazowiecka, które będzie stanowiło 

podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. 

 §3. Traci moc uchwała Nr VI/44/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 kwietnia 

2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny. 

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

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

do uchwały w sprawie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania nieruchomości w związku 

ze zmianą granic 
 

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze nieodpłatnego 

przekazania od Gminy Rawa Mazowiecka prawa własności działek stanowiących drogi, 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 781 o pow. 0,37 ha oraz 790 o pow. 0,0458 ha, 

położonych w obrębie 7 miasta Rawa Mazowiecka, dla których Sąd Rejonowy w Rawie 

Mazowieckiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1R/00035457/0. 

W związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta i Gminy Rawa Mazowiecka 

dokonaną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic 

niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1456) z dniem 1 stycznia 2019 r m. in. działki nr: 781 i 790 znalazły się w granicach 

administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.  

Uchwałą Nr XV.88.19 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2019 r 

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego na rzecz Gminy Miasta Rawa 

Mazowiecka w związku ze zmianą granic administracyjnych Rada Gminy Rawa Mazowiecka 

wyraziła zgodę na przekazanie przedmiotowych działek na rzecz Miasta. 

Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic następuje 

w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa 

Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

Podpisanie porozumienia będzie stanowiło podstawę spisania umowy nabycia w drodze 

nieodpłatnego przekazania nieruchomości w formie aktu notarialnego. 
  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.  

 

 

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 13 listopada 2019 r. 

 



PROJEKT

U C H W A Ł A NR ................

Rady Miasta Rawa Mazowiecka

z dnia ............... 2019r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki  Rawskie

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Rawie Mazowieckiej na lata 2019 - 2026

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

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)  oraz art.

21 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) Rada Miasta Rawa

Mazowiecka uchwala, co następuje:

§  1.  Uchwala  się  Wieloletni  plan  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja

Sp.  z  o.o.  w Rawie  Mazowieckiej  na  lata  2019 -  2026,  stanowiący załącznik  do

uchwały. 

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

§ 3. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr V/36/19 Rady

Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  28  lutego  2019  r.  w  sprawie  uchwalenia

Wieloletniego  planu  rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń

kanalizacyjnych   Spółki  Rawskie  Wodociągi  i  Kanalizacja  Sp.  z  o.  o.  w  Rawie

Mazowieckiej na lata 2019 – 2023.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY 
 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji  
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2026 
 
 
 

Na postawie „Założeń do tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy 

Miasto Rawa Mazowiecka” przyjętych przez Radę Miasta w Rawie Mazowieckiej 

Uchwałą nr XXIV/185/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r., okres objęty planem powinien 

wynosić 5 lat.  

Z uwagi na konieczność zaplanowania zadań inwestycyjnych w zakresie 

kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków (szósta aktualizacja Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych nakłada na Spółkę obowiązek 

wskazania zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej, które będą 

realizowane do 2027 roku, oraz umieszczenie ich w „ Wieloletnim Planie…”), ramy 

czasowe „Wieloletniego Planu…” zostały wydłużone do roku 2026. 

Plan podlega weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości 

finansowych. Projekt planu zawiera niezbędne zmiany wynikające z obecnie znanych 

potrzeb i uwarunkowań. 

Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2, stanowiące 

załącznik do „Wieloletniego Planu…” 

W planie uwzględnione zostały zmiany wynikające z aktualizacji wartości zadań, 

realizowanych w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” (Tabela nr 1). Dokonano również aktualizacji 

zadań w Tabeli nr 2 – tabela obejmuje obecnie najpilniejszy do realizacji zakres, 

planowany do finansowania przez Spółkę ze środków własnych.  
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Załącznik do uchwały nr ……………… 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia …………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

Spółki 

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie 

Mazowieckiej 

na lata 2019 – 2026 

(PROJEKT) 
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I. Podstawa prawna i przedmiot planowania. 

 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328, 1556, 2180, z 2018 

r. poz. 650), zwanej dalej ustawą, „Przedsiębiorstwo wodociągowe-kanalizacyjne jest 

obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 

ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w 

zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji, o którym mowa w art. 21 

ust. 1.”. 

Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także 

przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo. Zobowiązuje natomiast przedsiębiorstwo do 

realizacji zadań ze środków będących w jego posiadaniu i ponadto wyszczególnionych w 

uchwalonym planie. 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych, zwany dalej planem, opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo- 

kanalizacyjne, uwzględniając swoje uwarunkowania techniczne i ekonomiczne działalności, 

na podstawie art. 21, ust. 1 do 3 ustawy. 

Urządzenia wodociągowe, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, 

zgodnie z art. 2, pkt. 16 ustawy - to: urządzenia wodociągowe - ujęcia wód 

powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania 

i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

Urządzenia kanalizacyjne, których rozwój i modernizację należy zamieścić w planach, 

zgodnie z art. 2, pkt. 14 ustawy - to: sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające   

i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

Na postawie ,,Założeń do tworzenia wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy 

Miasto Rawa Mazowiecka" przyjętych przez Radę Miejską w Rawie Mazowieckiej Uchwałą 

nr. XXIV l 185 l 2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. okres objęty niniejszym planem wynosi 5 lat. 

Z uwagi na konieczność zaplanowania zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji 

sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków (szósta aktualizacja Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych nakłada na Spółkę obowiązek wskazania zadań 

inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej, które będą realizowane do 2027 roku, oraz 

umieszczenie ich w „ Wieloletnim Planie…”), ramy czasowe „Wieloletniego Planu…” zostały 

wydłużone do roku 2026. W roku 2027 zostanie potwierdzony efekt ekologiczny ze 

zrealizowanych inwestycji. 
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Plan podlega corocznej weryfikacji pod kątem zmieniających się potrzeb i możliwości 

finansowych oraz modyfikacji o kolejny rok. 

 

ll.  Tryb uchwalania planu. 

  
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji, według art. 21 ust. 5 ustawy, uchwala rada 

gminy. 

Do sprawdzenia zgodności planu z przepisami ustawy na podstawie art. 21, ust. 4 

ustawy zobowiązany został Burmistrz. 

 

Ill. Zakres tematyczny planu 

 

Na podstawie art. 21, ust. 2 ustawy plan powinien określać w szczególności: 

1. - planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, 

2. - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, 

3. - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków, 

4. - nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach, 

5. - sposoby finansowania planowanych inwestycji. 

 

IIIa. Planowany zakres usług 

Niniejszy plan obejmuje przedsięwzięcia modernizacyjne i rozwojowe dotyczące 

świadczenia usług w zakresie dostarczania wody pitnej i odprowadzania ścieków bytowych    

i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

Przedsięwzięcia modernizacyjne ujęte w planie mają na celu przede wszystkim 

odtworzenie i unowocześnienie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych celem 

zmniejszenia strat spowodowanych przestarzałą technologią, przeciekami oraz awariami 

sieci jak również zwiększenie wydajności i dostosowanie technologii i urządzeń do 

obowiązujących norm związanych z ochroną środowiska. 

Przedsięwzięcia rozwojowe mają na celu rozbudowę sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, co pozwoli na sukcesywne zwiększanie ilości odbiorców, a to z kolei 

przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców, którzy będą mogli korzystać     

z wody o właściwych parametrach. Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej przyczyni 

się do poprawy stanu środowiska naturalnego.  

Z punktu widzenia obecnych odbiorców, rozbudowa sieci przyczyni się do 

zoptymalizowania opłat za korzystanie z usług. 



Strona 4 z 7 

 

Realizacja planu umożliwi także obsługę, w zakresie dostarczania wody i odbioru 

ścieków, nowych odbiorców przemysłowych, dzięki czemu możliwości zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzanie ścieków nie będą stanowić bariery rozwojowej dla Miasta. 

 

IIIb. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne 

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach zawarte 

są w Tabeli nr 1 ( Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 

Rawa Mazowiecka – Faza II”, dofinansowany z Funduszu Spójności, w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na podstawie Umowy o Dofinansowanie nr 

POIS.02.03.00-00-0043/16-00 z dnia 05.09.2016 roku) oraz w Tabeli nr 2 (zadania 

realizowane bądź planowane do realizacji w latach 2019 – 2026 ze środków własnych), które 

stanowią załączniki do niniejszego planu. 

 

IIIc. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków 

W zasadzie wszystkie przedsięwzięcia zawarte w planie w większym lub mniejszym 

stopniu mają wpływ na ilość zużywanej wody i odprowadzanych ścieków. Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii (moduł kogeneracyjny) na oczyszczalni ścieków przyczynia się 

do lepszego wykorzystania istniejących zasobów Spółki (poprzez efektywniejsze 

przetwarzanie biogazu, powstającego jako produkt uboczny przetwarzania osadów). 

Modernizacja sieci wodociągowej poprzez zastosowanie nowoczesnych rur i armatury 

zmniejszy straty wody. Modernizacja sieci kanalizacyjnej przyczyni się również do 

zmniejszenia ilości ścieków poprzez wyeliminowanie wód gruntowych wpływających przez 

nieszczelności w rurociągach. 

 

IIId. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach 

Niezbędne nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz strukturę 

finansowania zawiera Tabela nr 1 oraz Tabela nr 2, które stanowią załączniki do niniejszego 

planu. Nakłady wyrażono w kwotach netto, tj. bez podatku VAT.  

 

IIIe. Sposoby finansowania planowanych inwestycji 

Sferę finansowania inwestycji modernizacyjno-rozwojowych reguluje Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Morskiej Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z roku 2018  poz. 472). 

Środki własne, jakie przedsiębiorstwo może przeznaczyć na realizację inwestycji, 

stanowią środki pozyskane z amortyzacji. 
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Pozostałe koszty inwestycji Spółka planuje pokryć pożyczką, dotacją z Funduszu 

Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 

oraz ze źródeł zewnętrznych, w skład których wchodzą m.in. środki budżetu Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

 IV.  Podsumowanie 

 W ostatnich latach spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja zrealizowała  projekt pn. 

,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’ 

o wartości 62,2 mln zł netto. Nie zaspokoiło to w pełni potrzeb zgłaszanych przez 

mieszkańców. Wychodząc im na przeciw  w związku z  rozwojem budownictwa i przemysłu w 

mieście Rawa Mazowieckiej przystąpiliśmy do realizacji fazy II projektu o wartości ok. 10 mln 

zł netto. 

Inwestycje związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną są wysoce 

kapitałochłonne. 

Sytuacja ta jest dosyć złożona i trudna, szczególnie w małych miejscowościach takich 

jak Rawa Mazowiecka, gdzie ujęcia wody i oczyszczalnie ścieków są pod względem kosztów 

inwestycyjnych i eksploatacyjnych na zbliżonym poziomie do kosztów występujących            

w  o wiele większych aglomeracjach, natomiast przychody z tytułu świadczonych usług są 

znacznie mniejsze. W tej sytuacji trudno jest podejmować decyzje obciążające mieszkańców 

kosztami inwestycji poprzez wliczanie ich w opłaty, co ustawa i rozporządzenie dopuszczają. 

Pozyskanie przez Spółkę dotacji w kwocie blisko 6,5 mln PLN z Funduszu Spójności 

Unii Europejskiej na realizację kluczowych zadań (Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”) w znacznym stopniu odciąży 

budżet Miasta. Nowe inwestycje w zakresie technologii oczyszczania ścieków oraz 

wykorzystywania odnawialnych źródeł energii spowoduje optymalizację kosztów 

ponoszonych przez Spółkę. 

W planie uwzględnione zostały zmiany wynikające z aktualizacji wartości zadań, 

realizowanych w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” (Tabela nr 1).  

Dokonano również aktualizacji zadań w Tabeli nr 2 – tabela obejmuje obecnie 

najpilniejszy do realizacji zakres, planowany do realizacji przez Spółkę ze środków własnych. 

W ramach modernizacji oczyszczalni ścieków planuje się: 

• wykonanie instalacji do korekty pH (rok 2019); 

• modernizację infrastruktury zasilania w energię elektryczną (lata 2022-2023); 

• modernizację technologii przeróbki osadów ściekowych (lata 2021-2013); 
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• modernizację systemu napowietrzania w komorach nitryfikacji (lata 2024-

2026). 

W ramach modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej planuje się 

wybudowanie kanalizacji sanitarnej w:  

• ul. Księże Domki (rok 2026); 

• odejściu bocznym od ul. Słowackiego (rok 2021); 

• w Placu Wolności (rok 2020); 

• odejściu bocznym od ul. Tomaszowskiej (lata 2021-2022). 

Jednocześnie planowana jest modernizacja kolektora doprowadzającego ścieki do 

oczyszczalni z przepompowni PS1 (lata 2021-2026). 

 

W ramach modernizacji i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej planuje się następujące 

zadania: 

• budowa oczyszczalni wód deszczowych – ul. Zamkowa (rok 2020); 

• przebudowa w ul. Południowej (rok 2019); 

• budowa w ul. Łowickiej (rok 2021); 

• budowa w ul. Kościuszki (rok 2021); 

• przebudowa w ul. Warszawskiej (rok 2021); 

• przebudowa w ul. Miłej (rok 2021); 

• przebudowa w ul. Mickiewicza (rok 2021); 

• przebudowa w ul. Lenartowicza (rok 2019). 

 

W ramach modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej planuje się następujące 

zadania: 

• przebudowę na odcinku ul. Katowickiej – Tatar (lata 2022-2023); 

• przebudowę w ul Gąsiorowskiego i Lenartowicza (lata 2019-2022); 
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• modernizację sieci SUW Tatar (lata 2020-2021); 

• przebudowa w ul. Polnej – od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3-go Maja (lata 

2019-2020); 

• budowa w odejściu bocznym od ul Słowackiego (rok 2021); 

• budowa w ul. Willowej (rok 2019); 

• modernizacja ujęcia wody w Boguszycach (rok 2020); 

• przebudowę w ul. Zwolińskiego (rok 2020); 

• budowę w ul. Mickiewicza (rok 2021); 

• budowę w ul. Kościuszki (rok 2021); 

• budowę w ul. Miłej (rok 2021); 

• budowę w ul. Krakowskiej – do granic Miasta (rok 2021); 

• odejście boczne od ul. Tomaszowskiej (lata 2021-2022). 

 

Zaplanowano również budowę nowej siedziby Spółki – lata 2020-2022. 

 

 

Mimo pojawiających się problemów Spółka dokłada wszelkich starań, by sukcesywnie 

realizować zadania przed nią stawiane, rozszerzając zakres i podnosząc jakość 

świadczonych usług przy jednoczesnej optymalizacji kosztów prowadzonej działalności i 

pozyskiwaniu nowych źródeł przychodów, aby na mieszkańców Rawy nie były przerzucane 

koszty realizowanych przez Spółkę inwestycji. 



TABELA NR 1

SUMA

Środki własne 2 684 762,00 990 429,29 402 192,67 1 292 140,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pożyczka z 
WFOŚiGW 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja z Funduszu 
Spójności 6 480 098,70 2 180 890,32 1 237 600,00 3 061 608,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p. Nazwa zadania RAZEM Środki własne
Pożyczka z 
WFOŚiGW

Dotacja z 
Funduszu 
Spójności

NAKŁADY 
poniesione do 

2018 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2019 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2020 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2021 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2022 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2023 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2024 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2025 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2026 roku

1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu 

osiedla mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej w 
rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej

185 852,51 27 877,88 0,00 157 974,63 185 852,51

2
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej, 

Paska (zadanie pn. ,,Budowa kanału sanitarnego 
wraz z odejściami boczn. w ul. Opoczyńska, Paska)

780 775,70 21 106,90 424 874,45 334 794,35 780 775,70

3

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta 
(zadanie pn. ,,Budowa kanału sanitarnego wraz z 
odejściami w ul. Reymonta do ul. Jeziorańskiego 

do granic miasta'')

598 505,42 14 420,00 412 644,13 171 441,29 598 505,42

4
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiego 

(zadania pn. ,,Pompownia ścieków w ul. 
Jeziorańskiego wraz z rurociągiem tłocznym'')

207 440,87 14 355,00 162 481,42 30 604,45 207 440,87

5
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Staffa, 
Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej 

917 000,00 137 550,00 0,00 779 450,00 917 000,00

6 Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry 539 000,00 80 850,00 0,00 458 150,00 539 000,00

7 Renowacja kanalizacji sanitarnej ul. Zwolińskiego 500 000,00 147 250,00 0,00 352 750,00 85 000,00 415 000,00

8
Budowa sieci wodociągowej dla terenu osiedla 

mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej w rejonie 
ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej

105 527,91 15 829,19 0,00 89 698,72 105 527,91

9 Sterowanie i monitoring Ujęcia wody Boguszyce 70 000,00 10 500,00 0,00 59 500,00 58 796,33 11 203,67

10 Moduł kogeneracyjny (Oczyszczalnia) 1 363 231,10 259 931,10 0,00 1 103 300,00 1 363 231,10

11
Zakup i montaż wagi samochodowej na terenie 

oczyszczalni ścieków
116 000,00 17 400,00 0,00 98 600,00 116 000,00

12 Modernizacja oczyszczalni ścieków 3 766 953,00 1 110 117,74 0,00 2 656 835,26 3 766 953,00

13 Modernizacja budynku po stacji Trafo 50 000,00 7 500,00 0,00 42 500,00 50 000,00

14
Montaż sita bębnowego przed stacją zlewną 

ścieków
170 000,00 25 500,00 0,00 144 500,00 170 000,00

15 Koszty Wydziału Inwestycji (do Projektu) 463 833,89 463 833,89 0,00 0,00 463 833,89

16 Koszty nadzoru nad robotami 190 740,30 190 740,30 0,00 0,00 52 663,64 62 772,36 75 304,30

17 Koszty promocji 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 34 438,24 16 020,31 9 541,45

18
Koszty nabycia prawa władania nieruchomościami 

(w tym ustanowienia służebności przesyłu)
20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 5 754,00 14 246,00

19
Koszty opracowania dokumentacji, ekspertyz, 

opracowań, konsultacji (w tym opracowanie 
studium Wykonalności)

60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 28 500,00 20 000,00 11 500,00

SUMA 10 164 860,70 2 684 762,00 1 000 000,00 6 480 098,70 4 171 319,61 1 639 792,67 4 353 748,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANSOWANIE

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Załącznik do Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego 
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2026

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019 - 2026 - Projekt pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza II".
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RAZEM 74 603,80 1 192 839,35 1 550 000,00 3 347 000,00 3 660 000,00 4 040 000,00 2 300 000,00 3 300 000,00 4 225 000,00

Środki własne, w 
tym: 74 603,80 1 192 839,35 1 550 000,00 3 347 000,00 3 660 000,00 4 040 000,00 2 300 000,00 3 300 000,00 4 225 000,00

pożyczka 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 3 300 000,00 4 200 000,00

L.p
dł sieci 

(mb)
RAZEM

Środki własne, 
w tym:

pożyczka
NAKŁADY 

poniesione do 
2018 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE w 

2019 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE w 

2020 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2021 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE w 

2022 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2023 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2024 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2025 roku

NAKŁADY 
PLANOWANE 
w 2026 roku

1 6 979 021,40 6 979 021,40 5 900 000,00 31 646,80 447 374,60 0,00 300 000,00 1 500 000,00 1 700 000,00 300 000,00 1 300 000,00 1 400 000,00

2 3 670 9 557 550,00 9 557 550,00 8 100 000,00 17 550,00 0,00 50 000,00 515 000,00 700 000,00 1 450 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 825 000,00

3 560 1 144 944,75 1 144 944,75 0,00 6 480,00 235 464,75 250 000,00 653 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 3 035 3 857 927,00 3 857 927,00 0,00 18 927,00 510 000,00 1 100 000,00 879 000,00 460 000,00 890 000,00 0,00 0,00 0,00

5 2 150 000,00 2 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 689 443,15 23 689 443,15 14 000 000,00 74 603,80 1 192 839,35 1 550 000,00 3 347 000,00 3 660 000,00 4 040 000,00 2 300 000,00 3 300 000,00 4 225 000,00

Załącznik do Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2026

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI 
KANALIZACJI SANITARNEJ

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI 
WODOCIĄGOWEJ

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2019-2026

SUMA

TABELA NR 2

Nazwa zadania 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY SPÓŁKI

23 689 443,15

FINANSOWANIE

14 000 000,00

23 689 443,15
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projekt 

 

UCHWAŁA  NR  /19 

RADY MIASTA  RAWA  MAZOWIECKA 

z dnia       listopada   2019 roku 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

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

gminnym  (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1696 i poz.1815)  oraz art.5 ust.1 ustawy z 

dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada 

Miasta Rawa Mazowiecka  uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka: 

 

1) od  gruntów: 

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0, 73 zł od 1 m 2 powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 

 i zbiorników sztucznych – 3, 41 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku publicznego  – 0,33 zł od 1 m 
2
 powierzchni, 

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2018 r. poz.1398,z 2019 r. poz.730,1696 i poz.2020) i położonych na 

terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 

wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – 1 zł od 1 m
2
 powierzchni;  

 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych   - 0,45 zł  od 1  m 
2
 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł od 1 m 2 powierzchni  użytkowej,  

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 

materiałem siewnym – 8, 87 zł  od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,10 zł od 1 m 
2
  powierzchni  

użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego  –  6,30 zł od 1 m 
2
  powierzchni  użytkowej, 

z wyjątkiem komórek, dla których stawka wynosi – 3,15 zł od 1 m 
2
  powierzchni  użytkowej; 

 

 

 



3) od budowli:  

a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania ciepła, rurociągów i  przewodów sieci rozdzielczej 

ciepła i wody oraz służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1 % ich wartości określonej 

na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych, 

b) pozostałych – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. 

 

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

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/259/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 

listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik 

Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017 r., poz.5118). 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2020 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Przedkładam Wysokiej Radzie  projekt uchwały  Rady Miasta w zakresie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od stycznia  2020 roku. 

W projekcie uchwały proponuje się waloryzację stawek podatkowych na rok następny o  

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku,  

w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego. Minister 

Finansów określił  wskaźnik dla stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 102,5 %.  

Dla pełnego zobrazowania proponowanych stawek  podatku od nieruchomości przedstawiam 

Państwu poniższe zestawienie tabelaryczne, które obrazuje, jak kształtują się stawki podatku od 

nieruchomości na terenie Miasta w porównaniu z górnymi stawkami podatku określonymi na 

2020  rok przez Ministra Finansów: 

 

Wyszczególnienie Stawki według 

projektu uchwały 

na terenie miasta 

w 2020 roku  

za 1 m 
2
 pu   

stawki max 

określone 

przez MF na 

2020  r. 

za 1 m 
2
 pu 

Stawki 

podatku 

obowiązujące 

na terenie 

miasta w 2019 

roku  

za 1 m 2 pu   

budynki mieszkalne 0,45 0,81 0,42 

budynki związane z działalnością 

gospodarczą na obszarze miasta 

 

20,00 

 

23,90 

 

19,50 

Budynki związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej w 

zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych 

 

 

4,10 

 

 

4,87 

 

 

4,00 

Komórki 3,15 8,05 3,05 

budynki pozostałe 6,30 8,05 6,10 

Grunty 

- związane z działalnością 

gospodarczą  

- Pozostałe 

- pod wodami 

powierzchniowymi 

stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi 

płynącymi jezior i 

zbiorników sztucznych  od 

 

0,73 

0,33 

 

3,41 

 

 

 

0,95 

0,50 

 

4,80 

 

 

 

0,70 

0,30 

 

3,41 

 

 



1 ha 

- niezabudowane objęte obszarem 

rewitalizacji, o którym mowa w 

ustawie z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji i 

położonych na terenach, dla 

których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego 

przewiduje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, 

usługową albo zabudowę o 

przeznaczeniu mieszanym 

obejmującym wyłącznie te 

rodzaje zabudowy… 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3,15  

 

 

 

 

1 

  

 

Waloryzacja stawek podatku od nieruchomości jest niezbędna w celu pozyskania bieżących 

dochodów na realizację niezbędnych bieżących wydatków budżetu Miasta. Z informacji 

uzyskanych z Ministerstwa Finansów wynika, że Miasto Rawa Mazowiecka nie uzyska 

prognozowanego wcześniej wzrostu dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych PIT, z uwagi na wprowadzone przez parlament zmiany w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: tj. obniżenia skali podatkowej z 18% do 17 %, wprowadzenia 

ustawowych zwolnień z podatku osoby do 26 roku życia, podwyższenia kwoty wolnej od 

podatku. W związku z tym faktem do budżetu Miasta z tytułu udziałów w podatku dochodowym 

od osób fizycznych wpłynie w 2020 roku, w stosunku do lat poprzednich,  mniej dochodów  

o kwotę ok. 2 000 000 zł. 

Waloryzacja stawek w podatku od nieruchomości ujętych w projekcie niniejszej uchwały 

pozwoli uzyskać wyższe wpływy do budżetu w kwocie nie większej niż 500 000 zł, co tylko w 

niewielkim stopniu zrekompensuje ubytki dochodów Miasta z tytułu udziałów w podatku 

dochodowym PIT i pozwoli na jedynie na minimalny wzrost planowanych wydatków bieżących 

budżetu w 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                projekt 

 

 

 

 

UCHWAŁA  NR  /19 

RADY MIASTA  RAWA  MAZOWIECKA 

z dnia    listopada   2019 roku 

 

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1696 i poz.1815)  oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) Rada Miasta 

Rawa Mazowiecka  uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Określa się następujące stawki  podatku od środków transportowych  obowiązujące 

na terenie Miasta Rawa Mazowiecka: 

 

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych,   o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 500 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 650 zł, 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 800 zł; 

 

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia stawki podatku określa załącznik nr 1; 

 

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art.8 pkt 3 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 

ton – 1.300 zł.; 

 

4) od ciągników siodłowych lub balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o podatkach i 

opłatach lokalnych  o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 

12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia 

stawki podatku określa załącznik nr 2; 

 

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 

które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 

12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego – 400 zł.; 

 



6) od przyczep i  naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 

rolnego , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 

wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju 

zawieszenia, stawki podatku  określa załącznik nr 3; 

 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:  

a) mniejszej niż 22 miejsca – 700  zł, 

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 1.600 zł. 

 

 

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

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/260/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 

listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych (Dziennik 

Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2017 r., poz.5119). 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr   /19 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia     listopada  2019 r. 

 

Stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub  wyższej 

niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

/w tonach/ 

Stawka podatku w złotych 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem 

uznanym za 

równoważne 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Dwie osie 

12 13 800 850 

13 14 850 880 

14 15 900 950 

15  950 1.310 

Trzy osie 

12 17 1.400 1.500 

17 19 1.500 1.600 

19 21 1.600 1.700 

21 23 1.700 1.800 

23 25 1.800 1.900 

25  1.900 2.000 

Cztery osie i więcej 

12 25 1.800 1.900 

25 27 1.900 2.000 

27 29 2.000 2.100 

29 31 2.100 2.562 

31  2.200 2.562 



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  /19 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia       listopada   2019 r. 

 

Stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 

pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

 

 

Liczba osi  

i dopuszczalna masa 

całkowita 

zespołu pojazdów: ciągnik 

siodłowy + 

przyczepa/naczepa  

( w tonach) 

 

 

 

 

Stawka podatku ( w złotych ) 

 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z 

zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 

równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 

jezdnych 

dwie osie 

12 18 900 950 

18 25 1.000 1.050 

25 31 1.100 1.150 

31  1.480 2.024 

trzy  osie i więcej 

12 40 1.302 1.800 

40  1.800 2.662 

 



 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr      /19 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia      listopada  2019 r. 

 

Stawki podatku dla przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 

dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + 

pojazd silnikowy ( w tonach ) 

Stawka podatku ( w złotych ) 

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 

zawieszeniem 

uznanym za 

równoważone 

inne systemy 

zawieszenia osi 

jezdnych 

Jedna oś 

12 18 350 380 

18 25 400 430 

25  450 600 

Dwie osie 

12 28 500 550 

28 33 642 890 

33 38 890 1.350 

38  1.202 1.780 

Trzy osie i więcej 

12 38 800 990 

38  990 1.340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

W projekcie niniejszej uchwały ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych, 

jakie będą obowiązywały na terenie naszego miasta od  2020 r. 

Projekt ten zakłada pozostawienie w 2020 roku na niezmienionym poziomie stawki tego podatku  

w wysokości jakie obowiązują  na terenie Miasta od 2018 r. 

Stawki podatku od środków transportowych określone w załącznikach nr 1-3 są zgodne  

z obowiązującymi stawkami minimalnymi określonymi w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i 

Finansów na rok podatkowy 2020. 

Stawki podatku określone w projekcie niniejszej uchwały nie przekraczają górnych stawek dla 

tego podatku, określonych w obwieszczeniu Ministra  Finansów na rok 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        projekt 

 

UCHWAŁA  NR    /19 

RADY MIASTA  RAWA  MAZOWIECKA 

z dnia  listopada   2019 roku 

 

w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

 

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

U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1696 i poz.1815) art. 19 pkt 1a  i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ) Rada Miasta Rawa 

Mazowiecka  uchwala,  
co następuje: 

 

§ 1. 1.Wprowadza się na terenie Miasta Rawa Mazowiecka opłatę targową. 

2. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej, obowiązujące na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka: 

1) przy sprzedaży: 

a) artykułów spożywczych - 2 zł za każdy rozpoczęty 1 m 
2
 powierzchni zajętej na prowadzenie  handlu 

,   

b) artykułów pozostałych - 2,50 zł za  każdy rozpoczęty 1 m 2 powierzchni zajętej na prowadzenie  

handlu ,  

2) przy sprzedaży z ręki, z kosza, pojemnika, wiadra, wózka, itp  – 1 zł.  

3.Terminem  płatności opłaty targowej jest dzień, w którym  dokonywana jest sprzedaż. 

4.Stawka opłaty targowej ustalona z uwzględnieniem ust.1 nie może przekroczyć kwoty 792,21 zł. 

dziennie. 

 

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w drodze inkasa i 

określa się inkasentów opłaty targowej uprawnionych do jej poboru w miejscu sprzedaży: 

 

1) ZUST Kazimierz Stefański z siedzibą  Rawa Mazowiecka ul. Bolesława Chrobrego 12 - na 

targowisku prywatnym „Rawiak” położonym w Rawie  Mazowieckiej przy ul. Reymonta; 

 2) Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z oo w Rawie Mazowieckiej ul. 

Tomaszowska 10 J- na targowisku miejskim położonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. 

Mickiewicza i pozostałych miejscach prowadzenia handlu. 

 

§ 3.1.Inkasent odprowadza pobraną w dniu sprzedaży  opłatę targową do kasy Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka lub na rachunek budżetu Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

2.Szczegółowe obowiązki inkasentów opisanych w § 2 określi umowa o inkaso zawarta pomiędzy 

Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka i tymi inkasentami. 

 

 § 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30 % od pobranych opłat. 

Ustalona wysokość wynagrodzenia za inkaso zawiera w sobie wszystkie należności publicznoprawne, w 

tym podatek VAT. 

 



§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/261/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 23 

listopada 2017 roku w sprawie  wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego, poz.5194 z 2017 r.) oraz uchwała nr 

XXXVII/265/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie  wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego,  poz. 44 z 2018 roku). 

 

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

 

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

Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od  dnia 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

W projekcie niniejszej uchwały ustala się wysokość stawek opłaty targowej oraz wskazuje się 

inkasentów tej opłaty. Proponowane stawki opłaty targowej są w niezmienionej wysokości jak 

określono w przedmiotowej uchwale Rady Miasta Rawa Mazowiecka  z 23.11.2017 roku. 

Również bez zmian pozostają inkasenci poboru tej opłaty tj. ZUST Kazimierz Stefański z 

siedzibą  Rawa Mazowiecka  ul. Bolesława Chrobrego 12 - na targowisku prywatnym „Rawiak „ 

położonym w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta i  Rawskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego sp. z oo w Rawie Mazowieckiej ul.Tomaszowska 10 J na targowisku miejskim, z 

wynagrodzeniem jak dotychczas na poziomie 30 % od pobranych opłat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rawa Mazowiecka 2019-11-14 

 

Szanowni Państwo 

Radni  

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

Wniosek 

Zwracam się z wnioskiem do Wysokiej Rady  o wyrażenie zgody na dokonanie wymiary podatku 

rolnego w 2020 roku w oparciu o średnią cenę skupu kwintala żyta określoną przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za okres III kwartałów br. W swoim komunikacie  Prezes GUS 

określił cenę skupu żyta na kwotę 58,46 zł za kwintal i cena ta odpowiada  średniej cenie 

sprzedaży żyta jaka obowiązywała w okresie III kwartałów br. na rynku rolnym na terenie 

naszego kraju .  

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, podatek rolny 

ustala się  jako  równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta wyliczoną w oparciu o średnią cenę 

skupu żyta określoną przez GUS  od 1 ha przeliczeniowego gruntu. 

Wnioskuję, o pozostawienie w 2020 roku do wymiaru podatku rolnego cenę skupu na poziomie 

określonym przez Prezesa GUS. Ustalona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta odpowiada 

faktycznej cenie jaką otrzymują rolnicy za sprzedany kwintala żyta.  

Średnia cena skupu żyta dla potrzeb wymiaru podatku w  2020 roku,  w porównaniu z rokiem 

poprzednim wzrosła  o 4,10 zł za kwintal. 

Wnioskuję również  o pozostawienie do wymiaru podatku leśnego w 2020 roku średniej ceny 

sprzedaży drewna, obliczonej na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 

za pierwsze III kwartały 2020 r. w wysokości 194,24  zł za 1 m 3 ( w ubiegłym roku cena wynosiła 

191,98 zł). 

 
 
 
 
 



 

PROJEKT 
 

 

UCHWAŁA nr ………. 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia …........... 2019 r. 
 

 

w sprawie  Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka 

na rok 2020 
 

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

gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)  oraz  art. 4
1
 ust. 2 i 

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

alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i poz 2244, z 2019, poz. 730) i art. 10 ust. 3 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852) 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 
 

 

§ 1 

Uchwala  się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020 w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  od dnia 1 stycznia 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

do zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, integracji społecznej osób uzależnionych od 

alkoholu oraz  działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 

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

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

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

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii uchwalanych przez radę gminy. 

Nie ma przeciwwskazań prawnych do uchwalenia jednego programu obejmującego obie te 

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

Załączony do projektu uchwały Program jest kontynuacją działań realizowanych w mieście 

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

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

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

narkomanii. 

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

sprzedaż napojów alkoholowych. 

Program uzyskał akceptację Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę 

Miasta Rawa Mazowiecka. 
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PROJEKT  

    

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

                 z dnia ……………. 2019 r. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Miejski Program 
 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
 

 Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
 

Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka 
 

na rok 2020 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Rawa Mazowiecka, grudzień 2019 
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TREŚĆ DOKUMENTU 
 
Wstęp 
 

I. Podstawy prawne programu. 
 

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

1. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w latach 2016-2018. 
2. Wybrane dane dotyczące działalności podmiotów realizujących działania z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 
3. Diagnoza problemów związanych z sięganiem po substancje psychoaktywne. 
 

III. Stan zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i 
terapeutycznej.   

 
IV. Finansowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
  
 

V. Cele i zadania Programu 
1. Cele główne. 
2. Cele szczegółowe. 
3. Planowane zadania. 

 
VI. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
VII. Realizatorzy Programu.  
 



3 
 

Wstęp 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (dalej zwany Program) jest podstawowym 
dokumentym określającym zakres działań i formę ich realizacji na terenie Miasta Rawa 
Mazowiecka. 

Program stanowi kontynuację i poszerzenie prowadzonych działań na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
Jest skierowany do mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka.  Zawiera działania o charakterze 
profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Realizowane zadania mają na celu 
zmniejszanie spożycia alkoholu, skali akceptacji dla upijania się, podniesienie wieku inicjacji 
alkoholowej oraz redukcja szkód wywołanych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych.  
Program zakłada pomoc osobom uzależnionym w wyjściu z nałogu, zminimalizowanie jego 
skutków. Działania podejmowane w ramach Programu mają charakter interdyscyplinarny. 
 Realizacja programu jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z uzależnienia od 
alkoholu. Choroba ta dotyka często nie tylko osobę uzależnioną, ale również członków 
rodziny. W sytuacji uzależnienia cierpi cały system rodzinny, w szczególności dzieci. 
Działania podjęte w programie mają przeciwdziałać takimi syndromom jak DDA (dorosłe 
dzieci alkoholików), FAS (alkoholowy zespół płodowy) oraz dostarczać dzieciom czynników 
chroniących takich jak pozytywne wzorce w grupie rówieśniczej, zagospodarowanie czasu 
wolnego, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne. 

Spożycia alkoholu w naszym kraju jest wyższe niż średnia wielkość spożycia alkoholu 
w krajach europejskich. Polska znajduje się w pierwszej piątce krajów o największym 
wzroście spożycia. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2025 roku spożycie 
alkoholu na jednego mieszkańca powyżej 15 r.ż może wynieść 12,5 l. Dlatego niezbędne są 
działania ograniczające dostęp do alkoholu, szkolenie pracowników punktów sprzedaży 
alkoholu oraz zmiana kultury picia i postaw wobec używek. Niezbędne jest ciągłe 
podnoszenie świadomości mieszkańców o negatywnych dla zdrowia skutkach sięgania po 
alkohol i narkotyki, dostarczanie alternatywnych wolnych od nałogu form spędzania czasu 
wolnego oraz zwiększanie wiedzy o symptomach uzależnienia i miejscach pomocy 

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

 
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałaniu Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020 określa miejską 
strategię w zakresie przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. Alkohol często jest 
czynnikiem ryzyka zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy w rodzinie. 
W rodzinach z problemem alkoholowym  akty przemocy występują dwukrotnie częściej niż w 
rodzinach wolnych od nadużywania alkoholu. Dlatego niezwykle ważne jest działanie 
interdyscyplinarne  w tym zakresie, obejmujące profilaktykę oraz konkretną pomoc osobom 
uwikłanym w  przemoc.  

Zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane będą przez 
działalność wychowawczą, edukacyjną i informacyjną oraz pomoc osobom uzależnionym od 
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narkotyków , w tym także nowych substancji psychoaktywnych tzw. „dopalaczy”. Działania 
będą kierowane do osób już uzależnionych poprzez ograniczanie szkód zdrowotnych i 
społecznych, leczenie, rehabilitację. 
Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane są do potrzeb lokalnych i 
możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i 
osobowe.  

Program opracowano zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 
2016-2020. Przy opracowaniu niniejszego Programu uwzględnione zostały także wskazówki 
wynikające z Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.
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I. Podstawy prawne programu: 

 
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.) o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ; 
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  (Dz. U. z 2019 r. 

poz.852); 
• Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. (Dz. U. z 2019 r.  poz. 

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

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

wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z póź. zm.); 
• Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 

z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2190 z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869); 
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. 

poz. 1843); 
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego 

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

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

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

 
 

 
II. Mapa problemów alkoholowych i narkotykowych na terenie Miasta  

 
1. Wybrane dane dotyczące rynku napojów alkoholowych w latach 2016-2019 
 

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

• w 10 z nich nie spytano „tajemniczego klienta” o okazanie dowodu tożsamości, a co 
za tym idzie chciano sprzedać alkohol osobie, która w danym roku ukończyła 18 lat, 
jednak jej wygląd i zachowanie budzi uzasadnione wątpliwości co do wieku. W 
pozostałych punktach sprzedawcy zapytali o dowód osobisty, a w przypadku gdy 
osoba dokonująca zakupu go nie pokazała odmawiali sprzedaży. 

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

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

 
 
1.  Wybrane dane dotyczące działalności podmiotów realizujących działania z zakresu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. 

 
Z danych  uzyskanych od podmiotów realizujących na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii wynika, że: 
 
1. Jakość życia mieszkańców uzależniona jest między innymi od poziomu bezpieczeństwa na 
terenie miasta. Według danych statystycznych Komendy Powiatowej Policji w Rawie 
Mazowieckiej w latach 2016-2019 ujawniono na terenie powiatu rawskiego (brak danych dla 
samego Miasta) następującą ilość przestępstw:  
 

Lata L.p. Rodzaje przestępstw i zjawisk 
patologicznych 2016 2017 2018  2019 

(do 31.10) 
1. Kierujący w stanie nietrzeźwym z terenu 

miasta Rawa Mazowiecka 
35 52 48 28 

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

0 0 0 0 

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

768 728 423 70 

4. Zatrzymani do wytrzeźwienie  z terenu 
miasta Rawa Mazowiecka 

31 38 37 45 

5. Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca 
zamieszkania 

6 0 4 0 

6.  Handel wyrobami alkoholowymi bez 
znaków akcyzy  

1 1 7 0 

7.  Handel wyrobami narkotycznymi 15 18 20 3 
8. Osoby nielegalnie handlujące alkoholem 1 1 7 0 
9. Ilość sprawców zakłócenia spokoju i 

porządku publicznego będących w stanie 
po spożyciu alkoholu 

314 335 188 180 

10. Ilość sprawców zakłócania spokoju i 0 0 0 0 
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porządku publicznego będących w stanie 
po spożyciu środków narkotycznych 

- 7 19 38 

- 7 19 38 

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

12. Wnioski o leczenie skierowane do MKRPA 
w Rawie Mazowieckiej 

3 1 2  

Dane KPP w Rawie Mazowieckiej 
 
1. Według danych statystycznych Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej w latach 2016-
2018 stopniowo zwiększała się liczba osób spożywających alkohol w miejscach publicznych 
Wg dany zamieszczonych w tabeli można przewidywać, ze w roku 2019 liczba ta zmniejszyła 
się. W porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się zaś liczba zatrzymanych do 
wytrzeźwienie jak i nietrzeźwych doprowadzonych do miejsca zamieszkania, oraz ilości 
sprawców zakłócania spokoju i porządku publicznego, będących w stanie po spożyciu 
alkoholu:  
 

Lata  Lp
. 

Rodzaje przestępstw i zjawisk 
patologicznych 2016 2017 2018  2019  

(do 31 
października 

2019) 
1. Naruszenie zakazu spożywania alkoholu 

w miejscach publicznych na terenie 
miasta Rawa Mazowiecka  

1064 1344 1355 1066 

2. Zatrzymani do wytrzeźwienie  z terenu 
miasta Rawa Mazowiecka 

7 19 8 17 

3. Nietrzeźwi doprowadzeni do miejsca 
zamieszkania 

6 11 7 8 

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

57 48 46 76 

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

 
2019 

(do września 
2019) 

 
1. Ogólna liczba rodzin 

objętych pomocą 
427 505 365 330 

2. Liczba rodzin objętych 
pomocą materialną z 
powodu uzależnień 

85 79 60 67 
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Dane MOPS 
 
2. Z danych, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynika, iż nastąpił wzrost 
liczby rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 
 
 

Lp. Liczba założonych 
„Niebieskich Kart” 

2016 2017 2018 
 

2019 
(do września 

2019) 
1. Ogółem 33 29 33 41 
2. MOPS 3 8 4 5 
3. Policja 28 21 29 36 
4. Placówka oświatowa 2 0 0 0 
5. Placówka służby 

zdrowia 
0 0 0 0 

Dane Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

1. Z danych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika, że wzrosła 
liczba osób z problemem alkoholowym zgłoszonych do Komisji, w celu przeprowadzenia 
rozmowy motywacyjnej. Jednak w stosunku do 2018 r. uległa spadkowi liczba skierowanych 
do sądu wniosków o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu 
odwykowemu. 
 

Lp. Wyszczególnienie 2016 2017 2018  
 

2019 
(do 31.10) 

ogółem 24 20 17 48 

kobiety 1 3 5 8 

1. Liczba osób zgłoszonych do 
komisji o zobowiązanie do 
poddania się leczeniu 
odwykowemu mężczyźni 23 17 12     40    

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

9 7 3 11 

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

20 16 17 12 3. 

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

13 12 10 10 

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

13 12 8 7 

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

1 0 0 2 
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Liczba skierowanych do sądu wniosków o 
zobowiązanie osób uzależnionych od 
alkoholu do poddania się leczeniu 
odwykowemu 

25 10 22 4 6. 

w tym wnioski skierowane do sądu bez 
opinii biegłego 

8 5 9 0 

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

Planowane w Programie działania odwołują się do przeprowadzonej w 2013  roku na 
populacji młodzieży rawskiej diagnozy, w której to sformułowano następujące wnioski i 
implikacje:  

• Problem kontaktów badanych dzieci i młodzieży z nikotyną nie jest znacząco 
rozpowszechniony. Jednak powinien niepokoić fakt, iż niemały odsetek młodych ludzi 
ma już za sobą pierwsze próby palenia papierosów i że w tej grupie znajdują się  
też osoby, które „wyszły” już z fazy eksperymentowania i wchodzą w fazę 
uzależnienia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Młodzi ludzie deklarują, że zażywają dopalaczy, aby „zabić” nudę, uciec od swoich 
problemów, odurzyć się czy też z czystej ciekawości. Ponadto zażywają dopalaczy,  
aby poczuć się wyluzowanym, spokojnym, aby dostać zastrzyk energii czy też nawet,  
aby przeżywać halucynacje.  

• Niepokoić powinna sytuacja, kiedy to młodzi ludzie zażywają nieznanych im 
substancji psychoaktywnych pod wpływem rówieśników. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Specjalistyczna wiedza przekazywana przez specjalistów z zewnątrz ma do odegrania 
bardzo ważną rolę w edukacji młodych ludzi. 
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Otrzymane dane wskazują, iż profilaktykę alkoholową czy też nikotynową i 
narkotykową rozumianą, jako promowanie zdrowego stylu życia, a włączoną w szerszy 
program pracy wychowawczej, należy rozpoczynać w pierwszych latach nauki w szkole 
podstawowej. Natomiast profilaktykę narkotykową należy rozpoczynać najpóźniej około 13-
14 r.ż. 

 
W grudniu 2010 r. zostały przeprowadzone badania dotyczące skali problemów 

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

 
 Kobiety Mężczyźni 

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

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

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

50 lat i powyżej 51,4% 48,6% 

łącznie 52% 48% 

Procentowy udział respondentów badań 

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

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

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

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

• Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej dostrzegają problemy związane z nadużywaniem 
alkoholu lub uzależnieniem od alkoholu u członków najbliższej i dalszej rodziny, 
sąsiadów, znajomych z pracy. Problemy te dostrzega zdecydowana większość 
ankietowanych, zarówno mężczyzn, jak i kobiet.  
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• Zarówno kobiety, jak mężczyźni są skłonni częściej i łatwiej dostrzegać problemy 
alkoholowe u sąsiadów i kolegów w pracy, niż u członków własnej rodziny.  

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

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

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

 
Wnioski te skłaniają do refleksji nad możliwymi działaniami zapobiegawczymi, 

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

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

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

 

III. Stan zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i 
terapeutycznej. 
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Na terenie miasta Rawa Mazowiecka świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielają zakłady , które zawierają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: 

� Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,  
� Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.   

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

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

 
  Zaplecze sportowe 

W Rawie Mazowieckiej funkcjonują ogólnodostępne  obiekty sportowo-rekreacyjne 
działające : 

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

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

 
W Rawie Mazowieckiej instytucją pomagającą osobom i rodzinom, które utraciły 

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

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

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

• Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie ,,Szansa” 
• Stowarzyszenie ,,Pogotowie Rodzinne” im. Jolanty Fadeckiej 
• Stowarzyszenie „NOWE ŻYCIE W RAWIE” 
• Stowarzyszenie ,,Przymierze Rodzin” (Świetlica Środowiskowa) 
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• Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskiej Zgromadzenia Misjonarzy Krwi 
Chrystusa 

• Kościoły 
 

 
IV. Środki finansowe przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów 

alkoholowych oraz narkotykowych. 
 

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

 
 

Cele i zadania Programu.  

 
1. Cele główne. 

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

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

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

 
2. Cele szczegółowe. 

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

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

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

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

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

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

3. Planowane zadania: 

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



15 
 

3.1 Zadanie pierwsze. 

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu, narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem  
 

Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez: 
1. Dofinansowanie działalności Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych dla osób z  

problemem uzależnień  (w tym osób dotkniętych tzw. uzależnieniami  
behawioralnymi) i ich rodzin;  

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

3. Działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych   w      
przedmiocie motywowania do leczenia oraz kierowania wniosków do sądu o 
wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu  
odwykowemu;  

4. Wnoszenie opłat do sądu za opinie w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie na 
badanie w celu ustalenia diagnozy uzależnienia od alkoholu; 

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

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

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

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

9. Pomoc rehabilitacyjną dla osób uzależnionych. 
 
Wskaźniki: 

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

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

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

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

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

 
 

3.2 Zadanie drugie.  
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Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i/lub problemy uzależnień 

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

ochrony przed przemocą  w rodzinie. 
 
Zadanie to będzie realizowane poprzez: 

1. Wspieranie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i zajęć 
socjoterapeutycznych w placówkach wsparcia dziennego w ramach profilaktyki 
wskazującej i selektywnej, w tym: 

dofinansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego, 
• dożywianie dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych 

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

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

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

w rodzinie; 
5. Prowadzenie programów dla rodziców w formie warsztatów umiejętności 

rodzicielskich przygotowujących rodziców do wychowywania dzieci bez przemocy; 
6. Finansowanie szkoleń dla przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym, w tym z zakresu 
procedury ”Niebieskie Karty”; 

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

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

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

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

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

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

 
Wskaźniki: 

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

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

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

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

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

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

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 

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

rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – 

wychowawczych  i socjoterapeutycznych. 
 
Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez: 

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

 
2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i rozwojowych dla dzieci i 

młodzieży w  szkole i poza szkołą 
a. spotkania psychoedukacyjne na temat problematyki uzależnień, w tym uzależnień 

behawioralnych,  
b. programy profilaktyczne oraz promocji zdrowia (głównie rekomendowane przez 

PARPA i Krajowe Biuro ds. Narkomanii), 
c. programy profilaktyczne dotyczące zapobiegania przemocy i uzależnień,  
d. programy służące rozwijaniu ważnych umiejętności społecznych, 
 

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

 
 4.  Realizowanie dyżurów psychologa w przedszkolach i szkołach podstawowych w 
Rawie Mazowieckiej, którego zadania polegać będą na udzielaniu pomocy uczniom z 
zaburzeniami zachowania i emocji, w szczególności uczniom z rodzin dysfunkcyjnych, a 
także konsultacji i porad rodzicom; 
5. Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodziców w ramach działań statutowych i 
pozastatutowych placówek oświatowych i innych instytucji; 
6. Prowadzenie konsultacji rodzinnych, poradnictwa wychowawczego i interwencji w 

sytuacji picia alkoholu oraz sięgania po substancje nielegalne przez niepełnoletnich; 
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7. Współpraca ze szkołami w zakresie działań profilaktycznych; 
8. Konsultacje psychologiczne dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców w zakresie 

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

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

    11. Szkolenia dla nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów, policji z zakresu profi
  laktyki zachowan ryzykownych dzieci i młodzieży 
   12. Zorganizowanie szkoleń dla sprzedawców posiadających zezwolenia na sprzedaż na
 pojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w 
 trzeźwości; 
   13. Organizacja i dofinansowanie szkoleń dla kierowców oraz osób, które prowadziły  
 pojazdy pod wpływem alkoholu; 
    14. Organizowanie spotkań/kampanii informacyjnych dla kobiet w ciąży w celu zapobie
 gania spożywaniu alkoholu w ciąży; 
     15. Promowanie wśród dzieci, młodzieży i innych osób aktywnych form spędzania czasu 
 wolnego poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych w tym: 

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

sportowych, 
c)  dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych promujących 

zasadę fair play;  
      16. Udział w ogólnopolskich i regionalnych konkursach i kampaniach propagujących 
 zdrowy styl życia, trzeźwość oraz życie bez przemocy (jeśli takie będą organizowane); 
 17. Zakup i dystrybucja materiałów edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych 
 dotyczących tematyki uzależnień i zachowań ryzykownych; 
 18. Przeprowadzenie lokalnej diagnozy związanej z sięganiem po substancje psychoak
 tywne oraz zagrożeń uzależnieniami behawioralnymi wśród uczniów szkół i dorosłych 
 mieszkańców miasta. 
 
Wskaźniki: 

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

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

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

przemocy w rodzinie) oraz liczba osób nimi objętych, 
� ilość zakupionych materiałów edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych 
� wysokość środków finansowych przeznaczonych na badania z zakresu spraw 

społecznych, diagnozy i ekspertyzy. 



19 
 

 
3.4 Zadanie czwarte. 

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych i narkotykowych  
 

Zadanie to będzie realizowane poprzez: 
1.  Współpracę z następującymi podmiotami w ramach realizacji Miejskiego Programu 

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

2. Współpracę, zależnie od właściwości podmiotów, polegającą przede wszystkim na 
 

�  Podejmowaniu wspólnych działań edukacyjnych społeczności lokalnej w 
przedmiotowym zakresie, 

� Wymianie informacji w zakresie występowania uzależnień na terenie działania 
samorządu  oraz uzyskiwaniu pomocy przez osoby uzależnione bądź zagrożone 
uzależnieniem oraz członków ich rodzin, 

� Udzielaniu wsparcia merytorycznego w przedmiocie zagadnień dotyczących 
uzależnień, minimalizowaniu szkód z nimi związanych  i zapobieganiu nowym 
uzależnieniom, 

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

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

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

� Współpraca ze środowiskami kościelnymi w sferze ich działalności na rzecz 
profilaktyki i promowania postaw trzeźwościowych.3. Konkursy ofert dla organizacji 
pozarządowych na realizację zadań wynikających z  Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii. 

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

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

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

 
 
3.5 Zadanie piąte. 

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

ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
  
Realizacja tego zadania odbywać się będzie poprzez: 
1. Kontrole punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych prowadzone przez 
Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Miejską i Policję; 
2. Podejmowanie interwencji w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania z 
wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 
3. Podejmowanie działań zmierzających do wszczęcia postępowania, w związku z 
naruszeniem art. 131 i art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi;  
4. Występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 
 
Wskaźniki: 

� liczba kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, 
� liczba podjętych interwencji w związku z nieprzestrzeganiem zasad i warunków 

korzystania z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
� liczba wszczętych postępowań w związku z naruszeniem art. 131 i art. 15 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 

3.6 Zadanie szóste. 

Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrów 

Integracji Społecznej. 
 
Zadanie to realizowane będzie poprzez: 

1. Wspieranie klubów integracji społecznej tworzonych na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka i prowadzących działalność o charakterze terapeutycznym, 
samopomocowym, oferującym możliwość zatrudnienia osób uzależnionych i karanych 
sprawców przemocy; 

 
Wskaźniki: 

� liczba uczestników centrów integracji społecznej dotkniętych problemem uzależnień, 
� wysokość dofinansowania działalności centrów integracji społecznej. 

 
 
3.7 Zadanie siódme. 
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Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z 

wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. 
 

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

V. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

1. Kompetencje i zadania MKRPA określone są w ustawie o wychowaniu w trzeźwości.  
Należą do nich: 

• Inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i 
rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

• Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec 
osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
leczenia odwykowego, 

• Opiniowanie w przedmiocie zgodności postulowanego punktu sprzedaży z 
uchwałą Rady Miasta w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży alkoholu,  

• Kontrola w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na 
sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Zgodnie z zaleceniami z 
wystąpień pokontrolnych NIK, kontrole MKRPA dotyczyć będą także oświadczeń 
o wysokości obrotu napojami alkoholowymi w celu weryfikacji wnoszonych 
przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych . 

 
L
p. 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 (do   
31. 10.2019) 

1. Liczba posiedzeń ogółem 26 26 29 26 
2. Liczba posiedzeń z rozmowami 

interwencyjno-motywacyjnymi 
12 13 14 17 

3. Liczba posiedzeń w związku z 
wydaniem opinii do zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu 

14 12 17 17 

4. Liczba wydanych postanowień z 
opinią do zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 

44 35 69 73 

5. Liczba spotkań w związku z kontrolą 
punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych 

7 8 1 0 

Posiedzenia MKRPA 
 
2. Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych: 

• Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie – dietę wysokości  10% najniższego 
wynagrodzenia ustalanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (za udział w 
każdym spotkaniu – terenowym lub stacjonarnym); 

• Wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane jest na podstawie list obecności do 5 
dnia następnego miesiąca.   

3. Stałe zwiększanie kompetencji członków komisji: 
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• szkolenia podnoszące kwalifikacje;  
• wyjazdy służbowe (w tym koszty dojazdu); 
• zakup wyposażenia, materiałów i artykułów związanych z obsługą MKRPA. 

 
VI. Realizatorzy Programu 
 

1. Realizacja zadań określonych w programie należy do: 
• Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki 

Uzależnień, powołanego przez Burmistrza Miasta; 
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 
• Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

2. Określone zadania Programu mogą być zlecane osobom fizycznym, instytucjom, 
organizacjom pozarządowym na podstawie zawieranych umów cywilno-prawnych 
bądź zlecanych w formie dofinansowania realizacji zadań własnych Gminy (konkursy 
ofert dla organizacji pozarządowych) lub też przekazywanych w drodze zawartego 
porozumienia między Miastem Rawa Mazowiecka a konkretnymi instytucjami.  

 
 

 



UCHWAŁA Nr ………….. /2019 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia …….. 2019 r. 

 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

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

i o wolontariacie na 2020 r. 

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506, poz.1309, poz. 1696 i poz.1815) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. 

poz.688 i poz. 1570) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 

§ 1.Uchwala się program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami 

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

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r., stanowiący załącznik 

do uchwały. 

 

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

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  do uchwały Nr ………………… 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia ……………………………. 

 

Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie na 2020 rok 
 

Rozdział I 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Ilekroć w programie jest mowa o: 

 

1) programie – należy przez to rozumieć program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka      

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy    

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 

rok; 

2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3)  organizacjach – rozumiemy przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

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

i o wolontariacie; 

4) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Rawa Mazowiecka; 

5) Radzie Miasta – należy przez to rozumieć Radę Miasta Rawa Mazowiecka; 

6) Burmistrzu Miasta – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka; 

7) Lokalnym Programie Rewitalizacji – program, o którym mowa w uchwale nr XIX/135/16 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025, zmienionej uchwałą 

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

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2016-2025. 

 

 

Rozdział II 

 

Cel główny i cele szczegółowe 

 

§ 2. 

1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy miastem         

a organizacjami działającymi na terenie miasta.  

2. Celami szczegółowymi programu są: 

1) współdziałanie miasta z organizacjami, zapewniające efektywne wykonywanie zadań 

publicznych miasta; 

2) ożywianie społecznej aktywności mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem 

mieszkańców zamieszkałych na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem 

Rewitalizacji; 



3) rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych służących zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców miasta; 

4) prowadzenie i rozwój form dialogu społecznego z organizacjami; 

5) pobudzanie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków spoza budżetu miasta, w 

tym funduszy unijnych; 

6) integracja organizacji działających na rzecz mieszkańców miasta w sferze działań 

publicznych. 

Rozdział III 

 

Zasady współpracy 

 

§ 3. 

Współpraca miasta z organizacjami odbywa się na zasadach: 

1) pomocniczości – polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz 

umożliwianiu im realizacji zadań publicznych; 

2) suwerenności stron – która zapewnia, że miasto szanuje instytucjonalną niezależność 

organizacji w realizacji zadań publicznych; 

3) partnerstwa – która opiera się na relacji wzajemnego zaufania, a także informowaniu się   

o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych 

działań; 

4) efektywności – zgodnie z którą miasto przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych do 

realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych; 

5) uczciwej konkurencji – która zapewnia udzielanie przez miasto tych samych informacji     

i stosowanie tych samych kryteriów w ocenie realizacji zadań publicznych; 

6) jawności – w myśl której miasto udostępnia współpracującym z nim organizacjom 

informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych. 

 

Rozdział IV 

 

Podmioty współpracy 

 

§ 4. 

Podmiotami współpracy są: 

1) Rada Miasta i jej komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej miasta; 

2) Burmistrz Miasta; 

3) właściwe jednostki organizacyjne miasta, które podejmują na bieżąco współpracę                       

z organizacjami; 

4) organizacje realizujące cele statutowe na terenie miasta; 

5) grupa mieszkańców działająca jako inicjatywa lokalna. 

 

Rozdział V 

 

Zakres przedmiotowy 

 

§ 5. 

Współpraca miasta z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 

ust. 1 ustawy. 

 

 



Rozdział VI 

 

Formy współpracy 

 

§ 6. 

Współpraca miasta z organizacjami odbywać się będzie w szczególności, w następujących 

formach: 

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych określonych w ustawie, które może 

mieć formę: 

a) powierzania, 

b) wspierania; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania; 

3) konsultowania z organizacjami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji; 

4)  tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych            

z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli władz miasta; 

5) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie; 

6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r.,poz.1295); 

7) udzielania pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet miasta 

źródeł finansowania, a w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

opiniowania wniosków o granty i dotacje, udzielania rekomendacji; 

8) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji poprzez np. szkolenia, 

konferencje,  

9) funkcjonowania Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którego celem będzie 

promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

10) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczącej wspólnych działań 

miasta  i organizacji; 

11) udzielania pomocy merytorycznej dla projektów realizowanych przez organizacje, 

przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta; 

12) udzielania pomocy organizacjom w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami                          

o podobnym charakterze z miast partnerskich; 

13) umożliwienia umieszczania przez organizacje na stronie internetowej miasta informacji 

dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań miasta. 

 

 

Rozdział VII 

 

Priorytetowe zadania publiczne 

 

§ 7. 

Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zlecane do realizacji 

organizacjom. 

 

1) z zakresu edukacji i wychowania: 

a) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych, 

popularyzacja wiedzy historycznej; 

b) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży zamieszkałej na obszarze miasta objętym  Lokalnym Programem 

Rewitalizacji) poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną; 



2) z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie działalności służącej 

upowszechnianiu kultury, popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania 

dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej; 

3) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych: 

a) wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób, chorych na 

cukrzycę, chorych na nowotwory, 

b) podejmowanie działań mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych; 

4) z zakresu pomocy społecznej: w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 

pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia domu dla bezdomnych; 

5)  z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - wspieranie działań 

polegających na tworzeniu warunków do integracji i aktywności osób w wieku 

emerytalnym; 

6)  z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wspieranie działań polegających na 

kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej 

oraz ich rodzinami; 

7)  z zakresu promocji i organizacji wolontariatu – propagowanie idei wolontariatu, 

zachęcanie mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na 

obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza młodzieży do 

podejmowania działań na rzecz innych; 

8) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) organizacja imprez sportowych, 

b) wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, 

c) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowo, 

d) zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami, 

e) prowadzenie profilaktycznej działalności wśród mieszkańców Rawy Mazowieckiej               

w zakresie bezpieczeństwa na akwenach wodnych; 

9)  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

a) pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom   

i przemocy w rodzinie prowadzona przez świetlicę środowiskową; 

b) pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu 

informacyjno – konsultacyjnego; 

c) pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz prowadzenie punktu informacyjno – 

konsultacyjnego; 

d) pomoc terapeutyczna osobom bezdomnym – uzależnionym od alkoholu; 

10) z zakresu działalności na rzecz rodziny: pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - 

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

11) z zakresu działalności na rzecz organizacji: działalność wspomagająca rozwój wspólnot    

i społeczności lokalnych. 

 

             

Rozdział VIII 

 

Okres i sposób realizacji programu 

 

§ 8. 

 

1. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku. 

2. Terminy realizacji poszczególnych zadań publicznych określone będą w otwartych 

konkursach ofert. 



3. Za realizację programu odpowiedzialni są: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz Pełnomocnik do spraw uzależnień  w tym 

urzędzie. 

4. Program będzie realizowany m.in. poprzez: 

1) prowadzenie otwartych  konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 

2) współpracę miasta, Rady Miasta, organizacji i mieszkańców w realizacji zadań 

publicznych, w tym przeprowadzanie konsultacji społecznych; 

3) powołanie wspólnych komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym. 

 

Rozdział IX 

 

Wysokość środków planowanych na realizację programu. 

 

§ 9. 

Wysokość środków planowanych na realizację programu wynosi 1 225 000 zł. 

 

 

Rozdział X 

 

Sposób oceny realizacji programu. 

 

§ 10. 

1. Burmistrz Miasta dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie. 

2. Oceny realizacji programu dokonuje się według następujących mierników: 

a) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert, 

b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji, 

c) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań, 

d) wysokość środków przeznaczonych w budżecie na realizację programu, 

e) wysokość środków zaangażowanych przez organizacje na realizację programu; 

3. Organizacje mogą składać Burmistrzowi Miasta wnioski i uwagi dotyczące realizacji 

programu. 

 

Rozdział XI 

 

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji. 

 

 

§ 11. 

 

Program współpracy miasta z organizacjami na 2020 r. powstał na podstawie oceny realizacji 

programu za rok poprzedni.  

Projekt programu został poddany konsultacjom przez organizacje w sposób określony przez 

Burmistrza Miasta zarządzeniem Nr 119/2019 z dnia 17 października 2019 r. - program 

poddano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej 

miasta Rawa Mazowiecka www.rawamazowiecka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej ze 

wskazaniem terminu i trybu zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do jego treści. Sposób 

konsultacji programu wynikał z uchwały Nr LIII/391/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka            

z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 

organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 



kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego Nr 328 poz.2851). 

W wyniku konsultacji Stowarzyszenie Nowe Życie w Rawie zgłosiło wniosek, który nie 

odnosił się do samego programu, ale jego przedmiotem było zabezpieczenie środków 

finansowych w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na organizację konkretnej imprezy 

p.n.„Rawski Bieg po Trzeźwość”. Tego rodzaju impreza, mająca charakter imprezy 

sportowej, jak również imprezy o charakterze przeciwdziałania uzależnieniom mieści się             

w zadaniach objętych zadaniami priorytetowymi określonymi w programie, a tym samym 

wniosek tego stowarzyszenia nie został uwzględniony. 

 

Rozdział XII 

 

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych 

konkursach ofert. 

 

§ 12. 

 

1. W celu opiniowania ofert złożonych w konkursie Burmistrz Miasta powołuje,  komisję 

konkursową, zwaną dalej komisją i określa jej skład osobowy, w tym przewodniczącego 

komisji. 

2. W skład komisji wchodzi od 4 do 10 osób, w tym osoby wskazane przez organizacje.  

3. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje          

w przypadkach określonych przepisami ustawy. 

4. Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji. 

5. Komisja obraduje w obecności co najmniej 4 osobowego składu.  

6. Komisje dokonują oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert i sporządzają 

protokół z przeprowadzonego postępowania konkursowego, który przedstawiają 

Burmistrzowi Miasta. Protokół podpisuje przewodniczący komisji. 

7. Burmistrz Miasta podejmuje ostateczne decyzje o rozstrzygnięciu konkursów ofert.  
 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta 

Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie             

na 2020 r. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688 i poz.1570) – organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 tej ustawy, roczny program współpracy z tymi podmiotami. 

Konsultacje tego programu zostały przeprowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą Nr 

LIII/391/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego Nr 328, poz.2851). Program ten zawiera wszystkie elementy wymagane 

przepisem art.5a ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 



P r o j e k t 

Uchwała  Nr    /19 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia         listopada 2019 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2019–2022. 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309,poz.1696 i poz.1815) oraz art.226, art. 227, art. 231 

ust.1, art.243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 

869) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr IV/16/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia 2019 roku  w 

sprawie uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2019–2022 i prognozy długu wprowadza się następujące zmiany: 

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

do niniejszej uchwały; 

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

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

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

do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        

 

 



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

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian  opisanych szczegółowo  

w objaśnieniach zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr  /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia     listopada  2019 r.

Wyszczególnienie
dochody z tytułu

udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób fizycznych

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób prawnych

z podatku od
nieruchomości

z subwencji
ogólnej

z tytułu dotacji i
środków

przeznaczonych
na cele bieżące

z tytułu dotacji
oraz środków

przeznaczonych
na inwestycje

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

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

2019 96 414 427,85 87 592 975,85 27 659 647,00 1 600 000,00 19 233 000,00 13 000 000,00 12 940 888,00 20 562 640,85 8 821 452,00 700 000,00 7 600 652,00

2020 95 500 500,00 87 500 000,00 30 000 000,00 1 500 000,00 19 000 000,00 13 200 000,00 13 000 000,00 20 000 000,00 8 000 500,00 700 000,00 7 300 500,00

2021 95 201 600,00 91 000 000,00 33 000 000,00 1 600 000,00 19 200 000,00 13 300 000,00 13 300 000,00 20 200 000,00 4 201 600,00 700 000,00 3 501 600,00

2022 94 200 000,00 93 500 000,00 35 000 000,00 1 700 000,00 19 400 000,00 13 400 000,00 13 600 000,00 20 500 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2023 97 700 000,00 97 000 000,00 37 000 000,00 1 800 000,00 19 600 000,00 13 500 000,00 13 900 000,00 20 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2024 100 700 000,00 100 000 000,00 39 000 000,00 1 900 000,00 19 800 000,00 13 600 000,00 14 200 000,00 20 900 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2025 103 700 000,00 103 000 000,00 41 000 000,00 2 000 000,00 20 000 000,00 13 700 000,00 14 500 000,00 21 100 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2026 106 700 000,00 106 000 000,00 43 000 000,00 2 100 000,00 20 200 000,00 13 800 000,00 14 800 000,00 21 300 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2027 109 700 000,00 109 000 000,00 45 000 000,00 2 200 000,00 20 400 000,00 13 900 000,00 15 100 000,00 21 500 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2028 112 700 000,00 112 000 000,00 47 000 000,00 2 300 000,00 20 600 000,00 14 000 000,00 15 400 000,00 21 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2029 115 700 000,00 115 000 000,00 49 000 000,00 2 400 000,00 22 800 000,00 14 100 000,00 15 700 000,00 21 900 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2030 118 700 000,00 118 000 000,00 51 000 000,00 2 500 000,00 23 000 000,00 14 200 000,00 16 000 000,00 22 200 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

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

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2019 102 763 221,85 83 504 221,85 97 000,00 0,00 x 873 000,00 873 000,00 0,00 0,00 19 259 000,00

2020 97 700 000,00 80 700 000,00 96 000,00 0,00 x 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 17 000 000,00

2021 91 101 600,00 81 200 000,00 92 700,00 0,00 x 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 9 901 600,00

2022 90 400 000,00 83 200 000,00 94 300,00 0,00 x 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 7 200 000,00

2023 93 900 000,00 84 200 000,00 95 900,00 0,00 x 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00 9 700 000,00

2024 96 900 000,00 85 700 000,00 97 600,00 0,00 x 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 11 200 000,00

2025 99 900 000,00 87 200 000,00 99 210,00 0,00 x 1 150 000,00 1 150 000,00 0,00 0,00 12 700 000,00

2026 102 900 000,00 88 700 000,00 100 903,00 0,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 14 200 000,00

2027 106 700 000,00 90 200 000,00 102 630,00 0,00 x 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 16 500 000,00

2028 109 700 000,00 91 700 000,00 104 400,00 0,00 x 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 18 000 000,00

2029 112 700 000,00 93 200 000,00 106 180,00 0,00 x 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 19 500 000,00

2030 115 060 156,00 94 700 000,00 107 000,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 20 360 156,00

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

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

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

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

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

z tego:

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

2019 -6 348 794,00 10 148 794,00 0,00 0,00 1 148 794,00 1 148 794,00 9 000 000,00 5 200 000,00 0,00 0,00

2020 -2 199 500,00 5 999 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 999 500,00 2 199 500,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

2029 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 3 639 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3

Inne rozchody
niezwiązane ze

spłatą długu

5.2

z tego:

w tym:

z tego:
Kwota

zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
jednostkach

zaliczanych do
sektora  finansów

publicznych

Różnica między
dochodami
bieżącymi a
wydatkami
bieżącymi

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

ustawy

6 7 8.1 8.2

2019 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 540 344,00 0,00 4 088 754,00 5 237 548,00

2020 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 739 844,00 0,00 6 800 000,00 6 800 000,00

2021 4 100 000,00 4 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 639 844,00 0,00 9 800 000,00 9 800 000,00

2022 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 839 844,00 0,00 10 300 000,00 10 300 000,00

2023 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 039 844,00 0,00 12 800 000,00 12 800 000,00

2024 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 239 844,00 0,00 14 300 000,00 14 300 000,00

2025 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 439 844,00 0,00 15 800 000,00 15 800 000,00

2026 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 639 844,00 0,00 17 300 000,00 17 300 000,00

2027 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 639 844,00 0,00 18 800 000,00 18 800 000,00

2028 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 639 844,00 0,00 20 300 000,00 20 300 000,00

2029 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 639 844,00 0,00 21 800 000,00 21 800 000,00

2030 3 639 844,00 3 639 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 300 000,00 23 300 000,00

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

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

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

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

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2019 4,95% 4,95% 0,00 4,95% 4,97% 7,69% 8,99% TAK TAK

2020 5,44% 5,44% 0,00 5,44% 7,85% 6,03% 7,33% TAK TAK

2021 5,87% 5,87% 0,00 5,87% 11,03% 5,93% 7,24% TAK TAK

2022 5,62% 5,62% 0,00 5,62% 11,68% 7,95% 7,95% TAK TAK

2023 5,37% 5,37% 0,00 5,37% 13,82% 10,19% 10,19% TAK TAK

2024 5,16% 5,16% 0,00 5,16% 14,90% 12,18% 12,18% TAK TAK

2025 4,87% 4,87% 0,00 4,87% 15,91% 13,47% 13,47% TAK TAK

2026 4,59% 4,59% 0,00 4,59% 16,87% 14,88% 14,88% TAK TAK

2027 3,56% 3,56% 0,00 3,56% 17,78% 15,89% 15,89% TAK TAK

2028 3,29% 3,29% 0,00 3,29% 18,63% 16,85% 16,85% TAK TAK

2029 3,12% 3,12% 0,00 3,12% 19,45% 17,76% 17,76% TAK TAK

2030 3,41% 3,41% 0,00 3,41% 20,22% 18,62% 18,62% TAK TAK

2031 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 19,43% 19,43% TAK TAK

2032 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 13,22% 13,22% TAK TAK

2033 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 6,74% 6,74% TAK TAK

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

2035 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% TAK TAK
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Wyszczególnienie

Lp 10

Spłaty kredytów,
pożyczek i wykup

papierów
wartościowych

10.1

Wydatki bieżące
na

wynagrodzenia i
składki od nich

naliczane

11.1 11.2

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4
ustawy

11.3

bieżące

11.3.1

majątkowe

11.3.2 11.4 11.5

Wydatki
majątkowe w
formie dotacji

11.6

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

w tym na:

2019 0,00 0,00 37 184 692,16 0,00 5 052 988,00 782 988,00 4 270 000,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 37 000 000,00 7 750 000,00 16 982 818,71 322 818,71 16 660 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 4 100 000,00 1 100 000,00 37 000 000,00 7 850 000,00 8 770 000,02 90 000,02 8 680 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 3 800 000,00 1 560 000,00 37 900 000,00 7 950 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 3 800 000,00 1 550 000,00 38 900 000,00 8 050 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 800 000,00 1 500 000,00 39 900 000,00 8 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 3 800 000,00 1 200 000,00 40 900 000,00 8 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 3 800 000,00 500 000,00 41 900 000,00 8 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 3 000 000,00 400 000,00 42 900 000,00 8 450 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 3 000 000,00 300 000,00 43 900 000,00 8 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 3 000 000,00 234 266,16 44 900 000,00 8 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 3 639 844,00 0,00 45 900 000,00 8 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

 Dochody bieżące
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.1

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.1.1 12.1.1.1

 Dochody
majątkowe  na

programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.2

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

12.2.1

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy
wynikające
wyłącznie z

zawartych umów
na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.2.1.1

 Wydatki bieżące
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

12.3

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.1

  Wydatki bieżące
na realizację
programu,

projektu lub
zadania

wynikające
wyłącznie z

zawartych umów
z podmiotem

dysponującym
środkami, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

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

w tym:w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2019 931 308,00 931 308,00 931 308,00 8 164 400,00 8 164 400,00 8 164 400,00 931 308,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322 818,71 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,02 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki majątkowe
na programy,

projekty lub zadania
finansowane z

udziałem środków, o
których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy

12.4

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.4.1

Wydatki majątkowe
na realizację

programu, projektu
lub zadania

wynikające wyłącznie
z zawartych umów z

podmiotem
dysponującym

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

pkt 2 ustawy

12.4.2

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

lub zadania
finansowanego z

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

bez względu na
stopień finansowania

tymi środkami

12.5

w związku z już
zawartą umową

na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.5.1 12.6

w związku z już
zawartą umową

na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.6.1

Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,

emisji papierów
wartościowych
powstające w

związku z umową na
realizację programu,
projektu lub zadania

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

bez względu na
stopień finansowania

tymi środkami

12.7

w związku z już
zawartą umową

na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.7.1

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

2019 6 990 000,00 6 364 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 10 660 000,00 6 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 8 330 000,00 6 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

Przychody z tytułu
kredytów, pożyczek,

emisji papierów
wartościowych
powstające w

związku z zawartą po
dniu 1 stycznia 2013

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

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

pkt 2 ustawy

12.8

w związku z już
zawartą umową

na realizację
programu,

projektu lub
zadania

12.8.1

Kwota zobowiązań
wynikających z
przejęcia przez

jednostkę samorządu
terytorialnego

zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samodzielnych

zakładach opieki
zdrowotnej

13.1

Dochody budżetowe
z tytułu dotacji

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

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

późn. zm.)

13.2

 Wysokość
zobowiązań

podlegających
umorzeniu, o którym

mowa w art. 190
ustawy o działalności

leczniczej

13.3

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

przekształconego na
zasadach

określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

13.4

 Wydatki na spłatę
przejętych

zobowiązań
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej
likwidowanego na

zasadach
określonych w
przepisach  o
działalności
leczniczej

13.5

 Wydatki na spłatę
zobowiązań

samodzielnego
publicznego zakładu

opieki zdrowotnej
przejętych do końca
2011 r. na podstawie

przepisów o
zakładach opieki

zdrowotnej

13.6

Wydatki bieżące na
pokrycie ujemnego

wyniku finansowego
samodzielnego

publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

13.7

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

w tym:

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Załącznik Nr 2 

                                                                                                                                                                                                                   

Do uchwały Nr      /19 

                                                                                                                                                                                                              

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

z dnia           listopada  2019 r. 
 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2019-22. 

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2019 roku muszą być zgodne  

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka  

w zakresie wyniku budżetu,  wielkości przychodów i rozchodów oraz prognozowanej kwoty 

długu budżetu miasta.  

W związku ze zmianą budżetu miasta na sesji w planie przychodów  budżetu na 2019 rok 

wprowadza się zmniejszenie o kwotę  planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek 

na pokrycie deficytu budżetu.  

Zmniejsza się planowany deficyt budżetu do kwoty 6 348 794 zł. 

Planowane przychody budżetu wynoszą 10 148 794 zł. 

Zwiększa się do kwoty 3 800 000 zł wysokość planowanych rozchodów z tytułu spłaty 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. 

W związku ze zmianami w planie przychodów i rozchodów budżetu  zmniejszeniu ulega 

prognozowana kwota długa na koniec 2019 roku, która wynosi 33 540 344 zł. 

Do wykazu przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w 

limitach wydatków na następujące tytuły zadań: 

1/ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego: limit wydatków w 2019 r. to kwota 100 000 zł, limit w 2020roku to kwota 

10 000 000 zł, limit na 2021 rok to kwota 8 000 000 zł. 

 

2/ Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy 

ulicy Mszczonowskiej – budynek B: limit wydatków w 2019 r. to kwota 2 600 000 zł, limit  

w 2020 roku – kwota 2 150 000 zł. 

3/ Przebudowa targowiska miejskiego przy  ulicy  Mickiewicza: limit wydatków w 2019 r. to 

kwota 550 000 zł, limit wydatków w 2020 r. – kwota 1 800 000 zł. 
 

 



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr    /19
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia      2019 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 35 993 425,81 5 052 988,00 16 982 818,71 8 770 000,02 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 1 208 093,81 782 988,00 322 818,71 90 000,02 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 34 785 332,00 4 270 000,00 16 660 000,00 8 680 000,00 0,00 0,00

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

21 498 093,81 1 872 988,00 10 982 818,71 8 420 000,02 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 1 208 093,81 782 988,00 322 818,71 90 000,02 0,00 0,00

1.1.1.1

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój. Dział 710 Rozdział
71095. - Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia
procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w
obszarze zagospodarowania i planowania w 20 gminach z terenu całej
Polski. Konsultacje społeczne dokumentu planistycznego

URZĄD MIASTA 2019 2020 23 100,00 9 240,00 13 860,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego. Dział 801, Rozdział 80195. - Szkoła
twórczych umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie
Mazowieckiej.

SP  NR 2 2019 2021 1 141 339,02 751 111,00 300 228,00 90 000,02 0,00 0,00

1.1.1.3
Program ERASMUS+. Dział 801, Rozdział 80195. - Akcja 2
Partnerstwa współpracy szkół.

SP  NR 2 2018 2020 43 654,79 22 637,00 8 730,71 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 20 290 000,00 1 090 000,00 10 660 000,00 8 330 000,00 0,00 0,00

1.1.2.1
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz
obszaru staromiejskiego

URZĄD MIASTA 2019 2021 18 100 000,00 100 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00

1.1.2.2
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Zarządzanie projektem, promocja i jego obsługa

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

1.1.2.3
Dział 750, Rozdział 75095 - "rawski eUrząd - wdrozenie
elektronicznych usłu w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"

URZĄD MIASTA 2018 2020 990 000,00 660 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 14 495 332,00 3 180 000,00 6 000 000,00 350 000,00 0,00 0,00

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

1.3.2 - wydatki majątkowe 14 495 332,00 3 180 000,00 6 000 000,00 350 000,00 0,00 0,00

1.3.2.1

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

URZĄD MIASTA 2017 2020 9 260 000,00 2 600 000,00 2 150 000,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035
Limit

zobowiązań

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 975 806,73

1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 195 806,73

1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 780 000,00

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 275 806,73

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 195 806,73

1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100,00

1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141 339,02

1.1.1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 367,71

1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 080 000,00

1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 100 000,00

1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00

1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00

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

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

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

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700 000,00

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

1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 700 000,00

1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950 000,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023

Od Do

1.3.2.2

Dział 926, Rozdział 92695 - Poprawa efektywności energetycznej
budynku użyteczności publicznej - hali sportowej w Rawie
Mazowieckiej - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul.
Tatar

URZĄD MIASTA 2019 2021 730 000,00 30 000,00 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00

1.3.2.3
Dział 900, Rozdział 90095 - Przebudowa targowiska miejskiego przy
ulicy Mickiewicza

URZĄD MIASTA 2018 2020 2 805 332,00 550 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.4
Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Jana III Sobieskiego
wraz z odwodnieniem i linią oświetlenia ulicznego

URZĄD MIASTA 2019 2020 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035
Limit

zobowiązań

1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00

1.3.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 350 000,00

1.3.2.4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00
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                                                                                                                   P r o j e k t                        

UCHWAŁA  NR 

Rady Miasta  Rawa Mazowiecka 

z dnia      grudnia  2019 roku 
 
w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 rok.  

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

o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309,poz.1696 i poz.1815) oraz art. 

211, 212   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 

869) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 § 1.Dochody budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 5 159 400 zł i zwiększa się  

o kwotę  1 167 204 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1  do uchwały. 

§ 2.Wydatki  budżetu Miasta zmniejsza się o kwotę 9 967 404 zł i zwiększa się  

o kwotę 1 189 408 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2  do uchwały. 

§ 3. 1.Zmniejsza się o kwotę  4 485 800 zł  wysokość planowanych przychodów 

budżetu miasta  z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

2.Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi  

deficyt budżetu w wysokości 6 348 794 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży 

innych papierów wartościowych  i wolnych środków. 

3. Zwiększa się o kwotę 300 000 zł wysokość planowanych rozchodów z tytułu spłaty 

krajowych kredytów pożyczek. 

4.Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 10 148 794 zł  i rozchody  

w wysokości 3 800 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki  zostaną pokryte  

przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

uchwały. 

§ 4. Wykaz inwestycji Miasta realizowanych w roku budżetowym 2019 oraz wysokość 

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



§ 5. W uchwale Nr IV/15/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 stycznia  2019 

roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 9 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych w 2019 roku ” otrzymuje brzmienie określone w 

załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 

2)  § 8 otrzymuje  brzmienie: 

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

             oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 

wysokości  3 100 000 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 

wysokości 5 700 000  zł.”. 

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  18 900 000 zł.”. 

 

             3)  §   18 otrzymuje  brzmienie: 

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

Mazowiecka do: 

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego 

deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł. 

2) emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytuły 

kredytów i pożyczek w wysokości 3 800 000 zł; 

3) emisji obligacji komunalnych na pokrycie  planowanego deficytu budżetu w 

wysokości 5 200 000 zł. 

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

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

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

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

 



Załącznik nr 1 
Do uchwały Nr   /19 
Rady Miasta z dnia listopada  2019 roku 
 

Dział 

 

§ Nazwa  Kwota  

zmniejszenia 

Kwota  

zwiększenia 

600     Transport  916 404 

 6350 Środki otrzymane z państwowych 

funduszy 

 916 404 

700  Gospodarka mieszkaniowa 700 000  

 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa 

własności 

700 000  

801  Oświata i wychowanie     80 000 

 0830 Wpływy z usług  80 000 

900  Gospodarka komunalna 996 300   

 6300 Dotacja celowa z tytułu pomocy 

finansowej… 

996 300  

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

3 463 100 170 800 

 6207 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich … 

3 463 100  

 6209 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich … 

 170  800 

  Ogółem  

w tym: 

dochody bieżące 

dochody majątkowe 

5 159 400 

 

0 

5 159 400 

1 167 204 

 

80 000 

1 087 204 

 
 
 
 



Załącznik nr 2 
Do Uchwały Nr    /19 
Rady Miasta z dnia         2019 r. 
 

Dz. Rozdział 

§ 

Nazwa   Kwota 

zmniejszenia  

Kwota  

zwiększenia  

600  Transport 2 566 404 916 404 

60016 Drogi publiczne gminne 2 566 404 916 404 

 Wydatki majątkowe z tego: 2 566 404 916 404 

 

 Wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

2 566 404 916 404 

758  Różne rozliczenia   43 004 

75818 Rezerwy ogólne i celowe  43 004 

 Wydatki bieżące z tego:  43 004 

 wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 43 004 

 

 wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 43 004 

801  Oświata i wychowanie 14 000 80 000 

80104 Przedszkola  80 000 

 Wydatki bieżące z tego:  80 000 

 Dotacje na zadania bieżące   80 000 

80195 Pozostała działalność 14 000  

 Wydatki bieżące z tego: 14 000  

 

 Dotacje na zadania bieżące  14 000  

900  Gospodarka komunalna 1 450 000  150 000 

90095 Pozostała działalność 1 450 000 150 000 

 Wydatki bieżące z tego:  150 000 

 wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 150 000 

 wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 150 000 

 Wydatki majątkowe z tego: 1 450 000  

 

 Wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 

1 450 000  

921  Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

5 937 000  

92195 Pozostała działalność 5 937 000  

 Wydatki bieżące z tego: 37 000  

 

 Dotacje na zadania bieżące  37 000  



 Wydatki majątkowe z tego: 5 900 000  

 Wydatki na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne z tego: 

5 900 000  

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

3 292 300  

  Ogółem  

w tym: 

wydatki bieżące 

wydatki majątkowe 

9 967 404 

 

51 000 

9 916 404 

1 189 408 

 

273 004 

916 404 

 



Załącznik Nr 3 do Uchwały  Nr    /19 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia        listopada 2019 r. 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2019 roku 

Wyszczególnienie 
 
 

Plan  
w PLN 

  

  §  Saldo  
 

Przychody  Rozchody  

Finansowanie  budżetu 
ogółem:  
 

  6 348 794  10 148 794  3 800 000  

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

952      0 
 
 

 0 
 
 

0 
  

  

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

931  9 000 000 
 
 
 

5 200 000 
 

 3 800 000 

 

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

950              1 148 794 
 
 

 
  1 148 794 

 
 

  

Spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek 
i kredytów  

992      3 800 000  

 



 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia    listopada 2019 roku.

Zmniejszenia Zwiększenia
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środki własne
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Dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DZIAŁ 600 - TRANSPORT 
608 234

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

6 855 000 2 566 404 916 404 5 205 000 1 588 596 2 700 000 916 404

1.
Przebudowa ulicy Lenartowicza 

Przebudowa ulicy Lenartowicza 

1 490 000 1 490 000 490 000 1 000 000

2.
Budowa ścieżki rowerowej

1 750 000 1 650 000 100 000 100 000

3.
Remont  ulicy Polnej i ulicy Przemysłowej

2 080 000 916 404 916 404 2 080 000 163 596 1 000 000 916 404

4. Remont  ulicy Wałowskiej
940 000 940 000 240 000 700 000

5. Odwodnienie ulic Południowej 

i Reymonta 281 000 281 000 281 000

Załącznik nr 4 do uchwały Nr  /19  

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2019 ROKU

Lp Nazwa zadania

P
la

n
 p

rz
ed

 

zm
ia

n
ą

                                                   Źródła finansowania

I. 6 925 000 2 566 404 916 404 5 275 000 1 658 596 2 700 000 916 404
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Lp.

Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia

Plan po 

zmianie

środki własne

K
re

d
yt

y,
 

p
o

ży
cz

ki
 

W
FO

Ś

Dotacje

6.

Opracowanie koncepcji budowy  drogi łączącej 

ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską
120 000 120 000 120 000

7.
Opracowanie dokumentacji projektowej 

budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku 

równoległym do ulicy Księże Domki

45 000 45 000 45 000

8. Budowa zatoki autobusowej przy ulicy 

K.Wielkiego 27 000 27 000 27 000

10. Opracowanie dokumentacji technicznej 

budowy chodnika przy ulicy Reymonta 22 000 22 000 22 000

11. Opracowanie dokumentacji technicznej: 

Poprawa dostępności komunikacyjnej dla 

strefy przemysłowej „Mszczonowska”

100 000 100 000 100 000

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

70 000 70 000 70 000

1.
Dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na 

dofinansowanie doświetlenia ulicy Targowej w 

Rawie Mazowieckiej

70 000 70 000 70 000
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II.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
3 520 000 3 520 000 1 210 000 1 400 000 910 000

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami

920 000 920 000 820 000 100 000

1.

Zakup lokali w budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4 600 000 600 000 500 000 100 000

2. Zakup gruntów w zasoby komunalne
320 000 320 000 320 000

Rozdział 70095 –  Pozostała działalność 2 600 000 2 600 000 390 000 1 300 000 910 000

1.

Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku 

mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy 

Mszczonowskiej - budynek B

2 600 000 2 600 000 390 000 1 300 000 910 000

III.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 040 000 1 040 000

594 000 446 000

Rozdział 75023 - Urzedy miast 100 000 100 000 100 000

1.

Remont sali ślubów i przebudowa pomieszczeń 

w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5
100 000 100 000 100 000
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Rozdział 75095 - Pozostała działalność
940 000 940 000

494 000 446 000

1.
"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych 

usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"
660 000 660 000 214 000 446 000

2.
Opracowanie dokumentacji technicznej 

remontu budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4
130 000 130 000 130 000

3.
Zakup samochodu osobowego 150 000 150 000 150 000

IV.

DZIAŁ 754 - BEZPIEWCZEŃSTWO PUBLICZNE
232 000 232 000 134 000 98 000

Rozdział 75404 -Komendy wojewódzkie Policji
20 000 20 000 20 000

1. Dotacja celowa na zakup radiowozu 

nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej 

Policji w Rawie Mazowieckiej

20 000 20 000 20 000

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe 

Państwowej Straży Pożarnej
30 000 30 000 30 000

1.
Dotacja celowa na zakup samochodu 

operacyjnego dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Rawie 

Mazowieckiej

30 000 30 000 30 000

Rozdział 75495 -Pozostała działalność
14 000 182 000 84 000 98 000
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1.

Modernizacja przejść dla pieszych w Rawie 

Mazowieckiej celem poprawy bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym. Budowa inteligentnego 

przejścia dla pieszych na ul.Jerozolimskiej oraz 

zakup i montaż zestawów solarnych na 

ul.Słowackiego i Warszawskiej - zadanie 

realizowane w ramach programu ograniczania 

przestępczości: Razem bezpieczniej.

168 000 168 000

70 000 98 000

2.

Zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - 

zadanie wybrane do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego

14 000 14 000 14 000

V.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
765 000 765 000 615 000 150 000

Rozdział 80101 –  Szkoły podstawowe
765 000 765 000 615 000 150 000

1.
Przebudowa łazienek i dostawa wyposażenia 

szatni w budynku  Szkoły Podstawowej      Nr 1
330 000 330 000 330 000
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2.

Rewitalizacja boisk sportowych przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 4

340 000 340 000

190 000 150 000

3. Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły 

Podstawowej Nr 4 95 000 95 000 95 000

4.
Wymiana palnika gazowego w piecu co w 

Szkole Podstawowej Nr 2 0

0

VI.
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

400 000 400 000 400 000

Rozdział 85111 –  Szpitale ogólne
400 000 400 000 400 000

1. Zakup specjalistycznego sprzętu 

medycznego dla Szpitala Św.Ducha w 

Rawie Mazowieckiej 
400 000 400 000 400 000

VII.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
2 000 000 1 450 000 550 000 103 700 446 300

Rozdział 90095 –  Pozostała działalność 2 000 000 1 450 000 550 000 103 700 446 300

1. Przebudowa targowiska miejskiego przy 

ulicy Mickiewicza 2 000 000 1 450 000 550 000 103 700 446 300
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VIII.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO
11 070 000 5 900 000 5 170 000 1 473 900 1 070 000 2 626 100

Rozdział 92116 – Biblioteki
40 000 40 000 40 000

1.
Wymiana palnika i budowa instalacji 

gazowej w kotłowni budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej przy ulicy 

Wyszyńskiego

40 000 40 000 40 000

Rozdział 92195 –  Pozostała działaność

11 030 000 5 900 000 5 130 000 1 433 900 1 070 000 2 626 100

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka
11 030 000 5 900 000 5 130 000 1 433 900 1 070 000 2 626 100

1.1 Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych 

jatek w celu nadania nowej funkcji 

społecznej w tym kulturalnej
4 700 000 4 700 000 1 213 200 1 070 000 2 416 800

1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego
6 000 000 5 900 000 100 000 100 000
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1.3 Zarządzanie projektem, jego obsługa i 

promocja 330 000 330 000 120 700 209 300

IX.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
2 307 000 2 307 000 981 271 582 494 743 235

Rozdział 92601 –  Obiekty sportowe - 

dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i 

Rekreacji

405 000 405 000 405 000

1. Przygotowanie dokumentów i 

przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

projektowanego połączenia zbiorników " 

DOLNA”

 I „TATAR "

15 000 15 000 15 000

2.

Remont nawierzchni ciągu pieszo rowerowego 

wzdłuż grobli  zbiornika „DOLNA” i „TATAR”
150 000 150 000 150 000

3. „EKO praca nad zalewem”  zakup ciągnika 

uniwersalnego

- zadanie wybrane do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego

70 000 70 000 70 000

Strona 8 z 9



Lp.

Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia

Plan po 

zmianie

środki własne

K
re

d
yt

y,
 p

o
ży

cz
ki

 

W
FO

Ś

Dotacje

4.
Modernizacja urządzeń małej eletrowni 

wodnej w Rawie Mazowieckiej
170 000 170 000 170 000

Rozdział 92695 –  Pozostała działalność
1 902 000 1 902 000 576 271 582 494 743 235

1. Opracowanie dokumentacji technicznej 

połączenia  zbiorników „DOLNA” 

 i „ TATAR”  w Rawie Mazowieckiej
200 000 200 000 200 000

2. Remont jazu piętrzącego zbiornika 

„DOLNA” 1 650 000 1 650 000 324 271 582 494 743 235

3. Opracowanie dokumentacji technicznej i 

aplikacyjnej termomodernizacji budynku 

hali sportowej przy ul.Tatar  
30 000 30 000 30 000

4.

Opracowanie dokumentacji technicznej 

oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej przy 

zbiorniku Dolna

22 000 22 000 22 000

OGÓŁEM 28 259 000 9 916 404 916 404 19 259 000 7 170 467 6 348 794 5 739 739
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Załącznik nr 5 

Do uchwały Nr    /19 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia    listopada  2019 r. 

 

Dotacje z budżetu dla  podmiotów niezaliczanych  do sektora finansów publicznych  

w 2019 roku.  

 

Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji 

podmiotowej 

Kwota dotacji 

przedmiotowej 

Kwota 

dotacji 

celowej 

1. 754 75412 – realizacja zadań z 

zakresu ochrony 

przeciwpożarowej  

  90 000 

2. 801 80104 – realizacja zadań z 

zakresu opieki przedszkolnej 

dla dzieci 

  2 530 000 

3. 801 80195 – realizacja zadań z 

zakresu oświaty  

i wychowania  

  46 000 

4. 851 85154- realizacja zadań z 

zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi 

  179 000 

5. 851 85195- realizacja zadań z 

zakresu ochrony zdrowia 

 

  100 000 

6. 852 85295- realizacja zadań z 

zakresu opieki społecznej 

 

  150 000 

7. 921 92195- realizacja zadań z 

zakresu kultury 

 

  23 000 

8. 926 92605 – realizacja zadań z 

zakresu kultury fizycznej 

  650 000 

Razem sektor niezaliczany do finansów 

publicznych 

  3 768 000  

 

 

 

 

 



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

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2019 rok obejmuje: 

I. Zmiany w planie dochodów. 

1/ Dział 600 – Transport 

Wprowadza się do planu dochodów dotację z budżetu państwa z Funduszu Dróg 

Samorządowych  w kwocie 916 404 zł na dofinansowanie remontu ul.Polnej i Przemysłowej 

2/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 

- zmniejsza się o kwotę 700 000 zł wysokość planowanych dochodów w § 0770 ze sprzedaży 

składników majątkowych – nieruchomości stanowiących własność miasta. 

3/ Dział 801- Oświata i wychowanie. 

– w §  0830 zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 80 000 zł z tytułu zwrotu kosztów opieki 

przedszkolnej  w placówkach niepublicznych za dzieci zamieszkałe na terenie  innych gmin. 

4/ Dział 900 – Gospodarka komunalna. 

- zmniejszenie dochodów w § 6300 o kwotę 996 300 zł dotyczy korekty dofinansowania z 

budżetu Województwa Łódzkiego, które dotyczyło przebudowy targowiska miejskiego przy 

ul.Mickiewicza. Z uwagi na planowaną realizację inwestycji w latach 2019-2020 

dofinansowanie wpłynie do budżetu w następnym roku. 

5/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

Zmiany planu dochodów w § 6207 i 6029 dotyczą dofinansowania środków z budżetu Unii 

Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020, na zadania objęte Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka. Korekta wysokości 

planowanych dochodów dotyczy środków, które miały stanowić dofinansowanie 

Zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta i przestrzeni staromiejskiej. 

Zadanie to będzie realizowane w latach 2020-2021 w związku z tym dofinansowanie wpłynie 

do budżetu w latach następnych.  

II. Zmiany w planie wydatków. 

 

1/ Dział 600 – Transport. 

-  rozdział 60016 – zmiana planu wydatków w tym rozdziale dotyczy: 

Wprowadzenia do źródeł finansowania inwestycji Remont ul.Polnej i ul.Przemysłowej dotacji 

z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 916 404 zł, zgodnie z umową.  

Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 650 000 zł wysokość planowanych środków na Budowę 

ścieżki rowerowej. Zadanie będzie realizowane w 2020 r. 

 



2/Dział 758 – Różne rozliczenia. 

- zwiększa się o kwotę 43 004 zł wysokość rezerwy ogólnej budżetu. 

3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie obejmuje zmiany: 

- rozdział 80104 – Zwiększenie o kwotę 80 000 zł wysokość planowanych wydatków na 

dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie 

naszego Miasta. 

 

- rozdział 80195 – zmniejsza się do wysokości faktycznych potrzeb wynikających z zawartych 

umów wysokość wydatków planowanych na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania 

w zakresie oświaty w br. 

4/ Dział 900 – Gospodarka komunalna.  

- rozdział 90095 - zwiększa się o kwotę 150 000 zł  planowane wydatki związane z dopłatą  

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

opadowe odprowadzone z powierzchni utwardzonych,  do kanalizacji deszczowej, zgodnie  

z uchwałą Rady Miasta. 

Zmniejsza się o kwotę 1 450 000 zł wydatki majątkowe w tym rozdziale tj. do wysokości 

faktycznych potrzeb w br. na realizację inwestycji  Przebudowa targowiska miejskiego 

ul.Mickiewicza. Rozpoczęte w listopadzie br.  prace przy przebudowie targowiska 

przewidziane są do zakończenia w I kwartale roku 2020. 

5/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 

- rozdział 92195 – zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 37 000 zł 

zmniejszenia kwoty planowanych wydatków na dotacje dla stowarzyszeń na zlecenie zadań 

w drodze konkursów w dziedzinie kultury. Korekta wydatków do wysokości faktycznych 

potrzeb wynikających z zawartych umów w br. 

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę 5 900 000 zł na 

realizację inwestycji: Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka zadania Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta i przestrzeni staromiejskiej. Przetarg 

nieograniczony na wyłonienie wykonawcy tego dwuletniego zadania przeprowadzony będzie 

do końca bieżącego roku, tym samym realizacja zadania i pierwsze płatności wystąpią 

 w pierwszych miesiącach roku 2020.   



W projekcie niniejszej uchwały  zmniejsza się o kwotę 4 485 800  zł wysokość planowanych 

przychodów  budżetu Miasta z tytułu kredytów i pożyczek. 

Zwiększa się o kwotę 300 000 zł wysokość planowanych rozchodów z tytułu spłaty wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Pozwoli to na zmniejszenie prognozowanej kwoty długu 

na koniec 2019 roku o 4 785 800 zł. 

 

 



Projekt

U C H W A Ł A Nr ……/2019
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia ……………………………..
 

w sprawie powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 
zgłoszenia kandydata na ławnika.

 
Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z  2019  r.  poz.  506,  poz.1309,  poz.1696  i  poz.  1815)  oraz  §  5  ust.  2  rozporządzenia  Ministra
Sprawiedliwości  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  w  sprawie  sposobu  postępowania  z  dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz.
U. z 2011 r. nr 121 poz. 693) Rada Miasta Rawa Mazowiecka u c h w a l a, co następuje:
 

§ 1.
Powołuje się doraźną Komisję Rady Miasta Rawa Mazowiecka do dokonania zniszczenia 
zgłoszenia kandydata na ławnika, który nie został wybrany w wyborach ławników na kadencję 
2020-2023, a  dokumenty te nie zostały odebrane w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia 
wyborów, w następującym składzie:

1) ………………..……………………………………;
2) ……………………………………………………..;
3) …………………….……………………...………..;

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:

Po przeprowadzeniu wyborów na ławników rada gminy przesyła niezwłocznie
właściwym sądom karty zgłoszeń kandydatów na ławników, którzy zostali wybrani
ławnikami wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacje o wybranych
ławnikach uzyskane od komendanta wojewódzkiego Policji.

Natomiast  jeśli  chodzi  o  kandydatów,  którzy  nie  zostali  wybrani  -   kartę
zgłoszenia  wraz  z  załącznikami  powinien  odebrać  w  terminie  60  dni  od  dnia
przeprowadzenia wyborów podmiot zgłaszający takiego kandydata. Jeśli po upływie
tego  terminu  dokumenty  pomimo  pisemnego  wezwania  nie  zostaną  odebrane
podlegają zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę gminy. 
W tym stanie rzeczy uzasadnione jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta Rawa
Mazowiecka o powołaniu takiej komisji doraźnej.



 

 

 

 

INFORMACJA  O  STANIE REALIZACJI 

 ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rawa Mazowiecka, październik 2019 r. 



str. 1 
 

Wprowadzenie 

 

1.1.  „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019” 
przedstawiana jest Radzie Miasta Rawa Mazowiecka na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z 
dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). 

Raport zawiera informacje na temat aktualnej w roku 2018/2019 sytuacji organizacyjnej,  

finansowej i dydaktycznej w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

Dane wykorzystane do przygotowania sprawozdania pochodzą z Systemu Informacji 
Oświatowej, danych przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi oraz 
informacji uzyskanych od szkół i przedszkoli miejskich.  

 

Tabela 1. Metryczka Miasta Rawa Mazowiecka 

 Dane z roku 2018 Dane z roku 2019 

Liczba ludności miasta 17 328 17 010 

Budżet miasta (wykonanie 2018, plan 2019) 85 952 928,79 108 739 434,44 

Budżet w przeliczeniu na mieszkańca 4 960,34 6 392,67 

Dochody własne miasta bez subwencji 
oświatowej w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca 

3 089,44 3 893,95 

Otrzymana subwencja oświatowa 12 212 870,00 12 940 888,00 

Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 
801 i 854 (wykonanie 2018, plan 2019) 

29 276 884,68 33 773 459,00 

 

Wykres 1. Procent wydatków oświatowych w stosunku do wydatków gminy. 

 

 

 

66%

34%

34%

Budżet oświaty w stunku do budżetu miasta w 2018 r.

Budżet gminy budżet oświatowy
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1.2 Demografia  

Prognozy demograficzne mają wpływ na edukację i bezpośrednio związane są z 
funkcjonowaniem żłobka, przedszkoli oraz szkół miejskich. Szczegółowa analiza liczby dzieci z 
poszczególnych roczników daje możliwość monitorowania potrzeb w tym zakresie. Sieć szkół 
i przedszkoli oraz infrastruktura są dostosowane do aktualnych potrzeb.  

 

Tabela 2.  Liczba dzieci w poszczególnych grupach edukacyjnych 

Mieszkańcy Rawy 
Mazowieckiej 2019 

17 010 100% 

urodzeni w roku wiek liczba osób wiek % 

31-08-2019 0 114 0,67% 

2018 1 174 1,02% 

2017 2 181 1,06% 

2016 3 183 1,08% 

2015 4 182 1,07% 

2014 5 172 1,01% 

2013 6 194 1,14% 

2012 7 215 1,26% 

2011 8 206 1,21% 

2010 9 209 1,23% 

2009 10 199 1,17% 

2008 11 193 1,13% 

2007 12 193 1,13% 

2006 13 181 1,06% 

2005 14 158 0,93% 

2004 15 152 0,89% 

2003 16 158 0,93% 

2002 17 150 0,88% 

2001 18 146 0,86% 

Razem 3360 19,75% 

69%

31%

31%

Budżet oświaty w stunku do budżetu miasta w 2019 r.

Budżet gminy budżet oświatowy
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grupa wiekowa 
liczba 
osób 

rozkład grup 
wiekowych 

 

0 - 2 469 2,76%  

3 - 5 537 3,16%  

6 194 1,14%  

7 - 9 630 3,70%  

10-14 924 5,43%  

15-18 606 3,56%  

 
2. Uwarunkowania prawne 

Kontynuacja działań związanych z reformą ustroju szkolnego, dostosowanie przepisów do 
obowiązującego stanu prawnego.  

 

Tabela 3. Wykaz podjętych uchwał 

Lp. 
Nr  

uchwały 

Data  

podjęcia 
Tytuł uchwały 

1 XLV/319/18 06.09.2018r. 

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. 

2 XLV/320/18 06.09.2018r. 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

3 XLV/321/18 06.09.2018r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w 
roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w 
przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa 
Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty. 

4 VIII/64/19 19.06.2019r. 

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych , dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Rawa 

Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. 

5 VIII/65/19 19.06.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLV/321/18 Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach 

publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 
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podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa 

Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty. 

6 VIII/66/19 19.06.2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród i innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 

organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka. 

 

 

3. Dane statystyczne wg typów jednostek organizacyjnych systemu oświaty (dane pobrane 
z Systemu Informacji Oświatowej oraz arkuszy organizacyjnych placówek wg stanu na 
dzień 30.08.2019r.) 

 

Tabela 4. Struktura przedszkoli miejskich 

Przedszkole liczba dzieci 
liczba 

oddziałów 

średnia ilość 
dzieci w 
oddziale 

Przedszkole Miejskie Nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” 162 9 18,00 

Przedszkole Miejskie Nr 2 „Niezapominajka” 142 7 20,29 

Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajkowy Zakątek” 185 8 23,13 

Razem 489 24 20,38 

 

 

Tabela 5. Struktura przedszkoli niepublicznych  

Przedszkole liczba dzieci 
liczba 

oddziałów 

średnia ilość 
dzieci w 
oddziale 

Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Kraina” 29 1 29,00 

Małe Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny 
Domek” 35 3 11,66 

Niepubliczne Przedszkole „Happy Kids” 140 7 20,00 

Niepubliczne Przedszkole „EKOgroszki” 23 2 11,50 

Razem 227 13 18,04 
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Tabela 6. Struktura szkół podstawowych  

Szkoły podstawowe Liczba uczniów 
liczba 

oddziałów 
średnia liczba uczniów 

w oddziale 

klasa "0" 232 10 23,20 

klasa I 212 10 21,20 

klasa II 204 10 20,40 

klasa III 127 6 21,17 

klasa IV 233 13 17,92 

klasa V 290 13 22,31 

klasa VI 182 9 20,22 

klasa VII 202 9 22,44 

klasa VIII 189 8 23,63 

Oddział gimn. kl. III 181 9 20,11 

Razem 2052 97 21,15 

 

Tabela 7. Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych 

 

Szkoły podstawowe 

Rok szkolny 2018/2019 

Liczba uczniów  

(w tym 6-latki) 

Liczba oddziałów 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 815 (6 latki – 100) 39 (w tym”0” 4) 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej 629 (6 latki – 68) 28 (w tym”0” 3) 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego 

608 (6 latki – 64) 
30 (w tym”0” 3) 

Razem 2052 (6 latki – 232) 97 (w tym”0” 10) 

 

4. Zarządzanie rawską oświatą 
 

4.1 „Szybciej, lepiej, skuteczniej – rawska eOświata” 

Kontynuacja świadczenia usług w zakresie korzystania z portalu edukacyjnego wraz z 
zasobami: e-dziennik, e-biblioteka, system elektronicznego naboru, system elektronicznego 
planu lekcji, systemy wspomagające organizację placówek (system do obsługi przedszkoli 
iPrzedszkole - system rejestrowania i rozliczania pobytu dziecka w przedszkolu, sekretariat, 
planowanie zastępstw i dyżurów, świadectwa) oraz systemu wspomagającego pracę organu 
prowadzącego (aplikacje systemu: platforma, system projektowania organizacji arkuszy wraz 
z planowaniem budżetu, obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego wynikającego z 
zapisów w art. 30 Kart Nauczyciela, analizator struktury zatrudnienia i wynagrodzenia, system 
płacowy, kontrola przestrzegania obowiązku nauki i obowiązku szkolnego, system do obsługi 
dotacji do przedszkoli niepublicznych). 

W ramach projektu w marcu 2019 r. przeprowadzono szkolenia dla księgowych z systemu 
Płace Vulcan. 
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4.2 Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół 
 
Tabela 8. Wykaz podjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

Lp. 
Nr  

zarządzenia 
Data  

 
Tytuł zarządzenia 

1 8/2018 24.01.2018r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rawa 
Mazowiecka w roku szkolnym 2018/2019 

1 9/2018 24.01.2018r. 

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 
klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 
Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2018/2019 

 
Rekrutacja właściwa do przedszkoli - III.2019r., rekrutacja uzupełniająca - V/VI.2019  
 

Tabela 9. Rekrutacja do przedszkoli  postepowaniu uzupełniającym 

Jednostka Grupa 
Liczba 
miejsc 

Liczba 
kontynu
ujących 

Liczba 
przyjętych  w 

rekrutacji 
właściwej 

Liczba 
przyjętych  

w 
rekrutacji 

uzupeł. 

Liczba 
przyjętych 
ogółem w 
rekrutacji 

Liczba 
wolnych 
miejsc 

P1 oddziały 162 99 63 0 63 0 

P1 
dzieci z 

orzeczeniem 
8 4 0 0 0 4 

P2 3,4,5,6-latki 165 90 59 8 68 7 

P3 3,4,5,6 latki 200 124 48 10 57 19 

Razem   535 317 170 18 188 30 

Rekrutacja właściwa do oddziałów „zerowych” w szkołach podstawowych - III.2019r.,  
rekrutacja uzupełniająca - V/VI.2019 

 

Tabela 10. Rekrutacja do oddziałów „zerowych” 

Jednostka 
Liczba 
miejsc 

Liczba przyjętych  
w rekrutacji 
właściwej 

Liczba 
przyjętych   

w rekrutacji 
uzupeł. 

Liczba 
przyjętych 
ogółem w 
rekrutacji 

Liczba 
wolnych 
miejsc 

SP1 88 88 0 88 0 

SP2 50 49 0 49 1 

SP4 70 62 2 64 6 

Razem 208 199 2 201 7 
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Rekrutacja właściwa do klas I szkół podstawowych - III.2019r.,  rekrutacja uzupełniająca - 
V/VI.2019r.  

 

Tabela 11. Rekrutacja do klas I szkół podstawowych 

Jednostka 
Liczba 
miejsc 

Liczba 
przyjętych  w 

rekrutacji 
właściwej 

Liczba przyjętych  
w rekrutacji 

uzupeł. 

Liczba przyjętych 
ogółem w 
rekrutacji 

Liczba 
wolnych 
miejsc 

SP1 106 100 6 106 0 

SP2 70 64 3 67 3 

SP4 70 56 5 61 9 

Razem 246 220 14 234 12 

 

5. Nauczyciele 
 

5.1 Struktura 

 

Tabela12. Zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach i szkołach miejskich 

Nauczyciele w osobach,  
pełny wymiar czasu 

pracy 

Nauczyciele w osobach,  
niepełny wymiar czasu 

pracy 

Ogółem 
zatrudnienie  
w osobach 

Razem 
etaty 

265 35 300 308,31 

 

Awans zawodowy nauczycieli 

Nadal obserwujemy dążenie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu 
zawodowego. 161 osób to nauczyciele dyplomowani,  60 nauczycieli posiada stopień 
nauczyciela mianowanego, 70 osoby to nauczyciele kontraktowi, zatrudniamy 7 stażystów i 2 
osoby bez stopnia awansu zawodowego1. 

 

Tabela 13. Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego w publicznych placówkach  

  bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany Ogółem 

P1 0 0 6 4 14 24 

P2 1 0 4 2 14 21 

P3 0 0 1 8 10 19 

SP1 1 2 34 7 51 95 

SP2 0 4 19 19 32 74 

SP4 0 1 6 20 40 67 

Razem 2 7 70 60 161 300 

                                                 
1 Osoba, która została zatrudniona w szkole później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku 

szkolnym nie może złożyć wniosku o rozpoczęcie stażu w szkole/przedszkolu. 



str. 8 
 

Wykres nr 2. Udziały % poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli 

 

 

 

 

5.2 Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku przeznaczono 50 300 zł. Środki te zostały 
przekazane do dyspozycji dyrektorów (4 950 zł, na kształcenie pobierane przez szkoły, 43 350 
zł na pozostałe formy doskonalenia zawodowego: warsztaty, kursy, seminaria), w 2019r. 
przydzielono 74 400 zł. (9 200 zł, na kształcenie pobierane przez szkoły, 65 200 zł na pozostałe 
formy doskonalenia zawodowego). 

 

5.3. Postępowania egzaminacyjne 

W dn. 22-23.08.2018 jedenastu nauczycieli kontraktowych zdało egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

W dn. 22-23.08.2019 czterech nauczycieli kontraktowych zdało egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

 

5.4 Konkursy na dyrektorów 

1) Zarządzeniem Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 czerwca 
2018 roku ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 
„Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej. W wyniku postępowania konkursowego 
wyłoniono Panią Teresę Majcher.  

2) Zarządzeniem Nr 42/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2019 
roku ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii 
Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej. W wyniku postępowania konkursowego 
wyłoniono Pana Wojciech Kubickiego.  

3) Zarządzeniem Nr 43/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2019 
roku ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Kornela 

0,67%
2,33%

23,33%

20,00%

53,67%
bez stopnia

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany
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Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej. W wyniku postępowania konkursowego 
wyłoniono Panią Irenę Wiśniewską.  

4) Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 kwietnia 2019 
roku ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 
„Niezapominajka” w Rawie Mazowieckiej. W wyniku postępowania konkursowego 
wyłoniono Panią Bożenę Paterkę.  

 

6. Wsparcie procesów dydaktyczno-wychowawczych. 

6.1 Działania na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Organizacja przedszkoli i szkół podstawowych obejmuje działania rzecz uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i można tu zaobserwować wzrost liczby dzieci z takimi 

potrzebami. Organizowane są dla nich m.in. zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, 

terapeutyczne i wyrównawcze Zgodnie z przepisami oświatowymi w placówkach działają 

oddziały integracyjne, a także prowadzone jest nauczanie indywidualne, i dotyczy tych 

uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie  mogą uczęszczać do szkoły lub też mogą, ale 

w bardzo ograniczonym wymiarze. Wg stanu na koniec roku szkolnego 2018/2019 tą formą 

nauczania objętych było 2 uczniów w wymiarze ogółem 12,5 godzin  tygodniowo.   

 

Dane dotyczące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przedstawiają poniższe 

tabele: 

 

Tabela 14. Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych 
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P1   8   8 30   13       59 

P2       2 48           50 

P3       3 53           56 

SP1 6 26 2 22 20   45 20 8 3 152 

SP2   38   72 47 96 3   115   371 

SP4             11       11 

Razem 6 72 2 107 198 96 72 20 123 3 699 
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Tabela 15. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/2019 
wg stanu na 2019-08-22 
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SP2 2 0 1 0 0 7 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 17 

SP1 1 0 3 0 0 8 3 0 0 0 11 0 2 0 0 0 0 28 

SP4 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 

NPSD 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

P1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 

P2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

P3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

NPEG 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 

Razem 3 0 5 0 0 24 13 1 0 0 23 0 7 0 0 0 0 76 

 

W placówkach oświatowych w celu wspomagania procesu nauki z dziećmi i uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych zatrudniani są nauczyciele wspomagający, których łącznie było 

zatrudnionych 22 osoby (24,91 etatu) i zrealizowali oni łącznie 496 godzin zajęć dla uczniów. 

 

Tabela 16. Nauczyciele wspomagający w szkołach i przedszkolach w r. szk. 2018/2019 

Placówka l. etatów l. osób l. godzin 

SP1 11,26 10 223 

SP2 6,2 5 124 

SP4 4,45 4 89 

P1 2 2 40 

P2 1 1 20 

P3 0 0 0 

Razem 24,91 22 496 

 

 

6.2 Etaty wsparcia 

Działalność edukacyjna (przedmiotowa), wychowawczo-opiekuńcza przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów wspierana była następującymi kategoriami zajęć z uczniami: 

 opieka świetlicowa, 

 praca biblioteki szkolnej, 

 praca pedagoga szkolnego i psychologa, 

 terapia sensoryczna, 
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 dodatkowe zajęcia i czynności wspomagające naukę i rozwój uczniów, np. 

dydaktyczno-wyrównawcze, reedukacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-

kompensacyjne, o charakterze terapeutycznym, rozwijające umiejętności szkolne, 

 zwiększenie godzin obowiązkowych, np. z języka polskiego, języków obcych, 

matematyki, 

 zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania oraz poszerzające wiedzę 

przedmiotową: koła zainteresowań, koła przedmiotowe, 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym zajęcia na pływalni. 

 

Bardzo ważnym zadaniem gminy jest wypełnianie funkcji opiekuńczej w stosunku do uczniów, 

głównie poprzez działalność świetlic szkolnych, które funkcjonują we wszystkich placówkach. 

Czas pracy tych świetlic pozwala na zapewnienie uczniom niezbędnej opieki przed zajęciami 

lekcyjnymi, a także po ich zakończeniu. 

 

6.3 Opieka medyczna 

Dla wszystkich uczniów szkół podstawowych, w tym dzieci oddziałów z przedszkolnych oraz 

gimnazjów świadczona jest opieka medyczno-pielęgniarska przez Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej RAW-MEDICA w Rawie Mazowieckiej. Umowa zawarta jest na okres 10 miesięcy. 

Bezpośrednia opieka w placówkach sprawowana jest przez tzw. pielęgniarkę środowiska 

nauczania i wychowania. Zakres opieki pielęgniarskiej dotyczy promocji zdrowia, profilaktyki 

chorób oraz świadczeń pielęgniarskich. Opieką objęto wszystkich uczniów, udzielono 2041 

świadczeń pomocy doraźnej. Wykonano 430 świadczeń profilaktycznych.  

 

6.4 Dowożenie uczniów do szkół 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organizowany jest i zwracany koszt dowożenia przez 

rodziców/opiekunów uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych. Koszt dowozu 

uczniów to  kwota  - 40 228,02 zł (dowożono 14 uczniów niepełnosprawnych). Zawarto 9 

umów z rodzicami na dowóz 9 uczniów, natomiast w przypadku 5 uczniów dowóz został 

zapewniony przez Miasto na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem). 

 

6.5 Dożywianie  

Program wspierania finansowego gmin w 2018 roku „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 

na lata 2014-2020”, w 2019 roku „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” jest zadaniem 

własnym o charakterze obowiązkowym. Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska 

niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej 

sytuacji, poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich prawidłowych 

nawyków żywieniowych. 

W ramach realizacji zadań opiekuńczych w przedszkolach, szkołach podstawowych Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia dożywianie dzieci w formie ciepłego posiłku. W 

2018/2019 r. miasto objęło wsparciem 147 uczniów i wychowanków, program kosztował 75 

852 zł., opłacono 12 460 posiłków.  
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6.6 Pomoc materialna dla uczniów 

W ramach budżetu oświaty na rzecz uczniów świadczone były w roku szkolnym 2018/2019 
następujące formy pomocy materialnej: 

 stypendia szkolne – 48 789,56 zł (86 wniosków) 

 zasiłki szkolne – 1 860,00 zł (3 zasiłki) 

 stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe  – 259 776 zł (672 stypendia) 

 wyprawka szkolna – 2632,90 zł (11 uczniów) 
 

6.7 Młodociani pracownicy 

Jednym z zadań oświatowych jest refundacja kosztów wykształcenia pracowników 
młodocianych. Ogółem  w roku 2018 wpłynęło 6 wniosków dotyczących zwrotu kosztów 
wykształcenia młodocianych pracowników. Wypłacono kwotę 37 486,87 zł dla 6 
pracodawców. Zadanie to jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

 

6.8 Dotacje do niepublicznych przedszkoli 

Do przedszkoli niepublicznych uczęszczało 226 dzieci w tym 104 dzieci z innych gmin (stan na 
miesiąc czerwiec 2019 r.). 

1) Niepubliczne Przedszkole „Wesoła Kraina” – ogółem 28 dzieci, (w tym z innych gmin 14 
dzieci). 

2) Małe Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Domek” – 35 dzieci, (w tym z innych gmin 8 
dzieci). Do przedszkola uczęszczało 1 dziecko niepełnosprawne – niepełnosprawność 
ruchowa. 

3) Niepubliczne Przedszkole „Happy Kids” – 139 dzieci, (w tym z innych gmin 70 dzieci). 
4) Niepubliczne Przedszkole „EKOgroszki” – 24 dzieci, (w tym z innych gmin 12 dzieci). Do 

przedszkola uczęszczało 7 dzieci niepełnosprawnych: 1 dziecko - upośledzenie umysłowe w 
stopniu lekkim, 6 dzieci - Autyzm/Zespół Aspergera.  

Tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli reguluje Uchwała nr 
XXXIX/276/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka 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 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Łódzk. 
z 2018 r., poz. 824). 

W 2019 r. koszt 1 dziecka w przedszkolu:  1 129,15 zł (100%) – 846,86 zł (75%), natomiast 
miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym  w 
przeliczeniu na jedno dziecko wynosi w 2019 roku – 116,92 zł. (według stanu na czerwiec 2019 r.) 

 

Tabela 17. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli wypłacone w roku szkolnym 2018/2019  

 

 

 

 

 

Przedszkole kwota dotacji 

EKOgroszki     371 225,96 zł  

Happy Kids     1 118 868,60 zł  

Słoneczny Domek     283 886,86 zł  

Wesoła Kraina     199 259,30 zł  

RAZEM  1 973 240,72 zł 
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WYNIKI 
SPRAWDZIANU PO 8 KLASIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
W SZKOŁACH PROWADZONYCH 

PRZEZ MIASTO RAWA MAZOWIECKA 

 

 
Średnie wyniki  sprawdzianu po 8 klasie szkoły podstawowej – język polski 

(liczba zdających: SP1 – 66 os., SP2. – 76 os., SP4 – 44 os.) 
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Średnie wyniki  sprawdzianu po 8 klasie szkoły podstawowej – matematyka 
(liczba zdających: SP1 – 66 os., SP2. – 76 os., SP4 – 44 os.) 

 
 

Średnie wyniki  sprawdzianu po 8 klasie szkoły podstawowej – język angielski 
(liczba zdających: SP1 – 66 os., SP2. – 76 os., SP4 – 44 os.) 
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Średnie wyniki  egzaminu gimnazjalnego – historia i wos 
(liczba zdających: SP1/G1 – 67, SP4/G2: 112) 

 
 

Średnie wyniki  egzaminu gimnazjalnego – język polski 
(liczba zdających: SP1/G1 – 67, SP4/G2: 112) 
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Średnie wyniki  egzaminu gimnazjalnego – matematyka 
(liczba zdających: SP1/G1 – 67, SP4/G2: 112) 

 

 
 
 
 

Średnie wyniki  egzaminu gimnazjalnego – przedmioty przyrodnicze 
(liczba zdających: SP1/G1 – 67, SP4/G2: 112) 
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Egzamin  gimnazjalny: język angielski – poziom podstawowy 
(do egzaminu przystąpiło 64 uczniów z G1 i 100 uczniów z G2) 

 

 
 
 
 

Egzamin  gimnazjalny: język angielski – poziom rozszerzony 
(do egzaminu przystąpiło 64 uczniów z G1 i 100 uczniów z G2) 
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Egzamin  gimnazjalny: język niemiecki – poziom podstawowy 
(do egzaminu przystąpiło 3  uczniów z G1 i 4 uczniów z G2) 

 

 
 
 

Egzamin  gimnazjalny: język rosyjski – poziom podstawowy 
(do egzaminu przystąpiło 8 uczniów z G2) 
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Egzamin  gimnazjalny: język rosyjski – poziom rozszerzony 
(do egzaminu przystąpił 1 uczeń z G2) 
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WSTĘP

 
W przedłożonym opracowaniu dokonano analizy podstawowych wskaźników

demograficznych  i  epidemiologicznych,  które  obrazują  stan  zdrowia  mieszkańców

Miasta Rawa Mazowiecka oraz poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie.

 Przedstawione w niniejszym dokumencie wskaźniki, takie jak: zapadalność,

chorobowość, umieralność i śmiertelność, należą do najczęściej wykorzystywanych

w ocenie systemu ochrony zdrowia i pozwalają na dokonywanie porównań w skali

województwa  i  kraju.  Wskaźniki  te  stanowią  podstawę  do  oceny  działalności

profilaktycznej,  diagnostycznej,  leczniczej  i  rehabilitacyjnej  systemu  opieki

zdrowotnej na danym terenie.
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 Celem  przeprowadzonej  analizy  jest  ustalenie  rozmiarów  problemów

zdrowotnych, ich trendów i zróżnicowania. Zdrowie określonej populacji jest bowiem

sumą stanów zdrowia jednostek.

Niniejsze  opracowanie  składa  się  z  czterech  części.  W  pierwszej  części

zostały omówione podstawowe wskaźniki charakteryzujące procesy demograficzne 

w Rawie Mazowieckiej . 

W  drugiej  części  przedstawiono  dane  dotyczące  stanu  zdrowia  ludności

Powiatu Rawskiego w oparciu o wskaźniki epidemiologiczne (brak odrębnych danych

odnośnie miasta).

W  trzeciej  części  został  przedstawiony  poziom  zabezpieczenia  świadczeń

zdrowotnych  finansowanych  ze  środków  publicznych  mieszkańcom  Rawy

Mazowieckiej w roku 2019. 

W czwartej ukazano działania miasta mające na celu poprawę stanu zdrowia

mieszkańców – finansowane ze środków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka.

W  opracowaniu  wykorzystano  dostępne  dane  GUS,  Wydziału  Ewidencji

Ludności  Urzędu  Miasta  Rawa  Mazowiecka  oraz  publicznych  i  niepublicznych

zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

I.  DEMOGRAFIA

Demografia  to  dziedzina  nauki,  która  obrazuje  powstawanie,  życie  i

przemijanie  społeczności  ludzkiej.  Demografia  zajmuje  się  zarówno  przyrostem

naturalnym,  migracjami, strukturą społeczną (wiek, płeć, przynależność zawodowa,

narodowość,  wyznanie),  jak  również  ich  rozmieszczeniem  przestrzennym  oraz

oddziaływaniami  społecznymi i  socjologicznymi.  Analiza  danych  demograficznych

daje nam obraz zachodzących zmian oraz kierunki tych zmian w populacji ludności,

na danym terenie i w określonej przestrzeni czasu. Zmiany w profilu demograficznym

społeczeństwa  są  najważniejszą  determinantą  zapotrzebowania  na  świadczenia
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zdrowotne,  która  pozwala  na  właściwe  kreowanie  polityki  w  zakresie  zdrowia

publicznego. 

1.1. Liczba ludności miasta
Liczba ludności na terenie Miasta Rawa Mazowiecka(źródło: Wydział Obywatelski i

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka) w latach 2012-2018

wynosiła:

Rok Liczba
ludności
ogółem

2012 17 832
2013 17 758

2014 17 703
2015 17 610
2016 17 528
2017 17 347
2018 17 238

W  związku  z  przeobrażeniami  w  naszym  kraju  począwszy  od  lat

dziewięćdziesiątych mieszkańca w poszukiwaniu źródeł utrzymania wyjeżdżają do

większych miast.  Szczególnie ubywa młodych, wykształconych ludzi.  Na koniec

2000 r. Rawa Mazowiecka liczyła 18 435 mieszkańców, na koniec 2010 r. – 17 508.

Natomiast w roku 2018 – 17 238 (52,3 % stanowią kobiety, a 47,7 % mężczyźni). 

Z analizy powyższych danych wynika, że z każdym rokiem zmniejsza się liczba

ludności na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak i

kobiet. 

1.2. Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym 
Bardzo  istotne  dla  oceny  potrzeb  zdrowotnych  ma  aktywność  zawodowa

społeczności  lokalnej.  Z  analizy  danych  wynika,  że  w  Rawie  Mazowieckiej

systematyczne wzrasta liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a zmniejsza w wieku

przedprodukcyjnym  i  produkcyjnym,  co  przekłada  się  na  zwiększającą  się  liczbę

ludności  w  wieku  nieprodukcyjnym  na  1000  osób  w  wieku  produkcyjnym.

Przesunięcia w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku miały wpływ

na zmianę współczynnika obciążenia demograficznego.  Podobne trendy obserwuje

się w całym kraju. Według danych GUS udział osób powyżej 65 roku życia w całym

społeczeństwie do 2030 roku zwiększy się blisko dwukrotnie i  osiągnie ponad 23

proc.  Szczegółowe  dane  dla  Miasta  Rawa  Mazowiecka  przedstawiają   poniższe

schematy

5



Analizując  powyższe  wskaźniki,  w  kontekście  usług  zdrowotnych,  można

wnioskować,  że  będzie  się  zmieniać  zapotrzebowanie  na  określone  rodzaje

świadczeń  zdrowotnych.  Starzejące  się  społeczeństwo  oznacza,  że  w najbliższej

perspektywie potrzebna będzie reorientacja rynku usług zdrowotnych. Występowanie

chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego tj. nowotworów, udarów mózgu,

schorzeń degeneracyjnych układu nerwowego, schorzeń układu kostno-stawowego

powoduje  wzrost  zapotrzebowania  na:  usługi  geriatryczne,  rehabilitacyjne,

pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze  i  hospicyjne. 

   1.3. Przyrost naturalny

Przyrost naturalny stanowi różnicę pomiędzy liczbą urodzeń, a liczbą zgonów

w danej  populacji.  Na terenie Rawy Mazowieckiej  obserwuje  się  dodatni  przyrost

naturalny,  jest  to  zjawisko  wyjątkowe,  gdyż  w  skali  województwa  łódzkiego  jak

również powiatu rawskiego występuje ujemny przyrost naturalny (źródło GUS). 

W latach 2012-2018 liczba ta przedstawiała się następująco:

 w 2012 roku  -  192 urodzeń - 153 zgony

 w 2013 roku -  192 urodzeń - 166 zgonów

 w 2014 roku -  171 urodzeń - 178 zgonów

 w 2015 roku  - 181 urodzeń  - 166 zgonów 

 w 2016 roku  - 182 urodzeń - 151 zgonów

 w 2017 roku  - 191 urodzeń - 182 zgony

 w 2018 roku  - 191 urodzeń - 182 zgony

2. Epidemiologia

2.1. Umieralność 

            Współczynnik  umieralności ogólnej1 jest   w dalszym  ciągu punktem

wyjścia   dla   oceny  stanu   zdrowia   ludności,  gdyż   zgłoszenie   zgonu   jest

informacją    jednoznaczną, a  system  rejestracji    można uznać  za     całkowicie

1 Współczynnik umieralności = liczba zgonów w określonym czasie x K /ogólna liczba osób w  danym czasie. K- to przelicznik
pozwalający na wyrażenie współczynnika umieralności w postaci liczby zgonów przypadających na przyjętą standardowo liczbę
osób w populacji narażonej np.1.000 osób. 
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pełny.  Współczynnik    ten   wyraża   stosunek   liczby  zgonów   na    danym

obszarze  do    liczby   ludności  zamieszkującej   ten   obszar.  Jest 

on  podstawowym  miernikiem  obrazującym  stan  zdrowia  ludności  i zagrożeń

zdrowotnych.

2.1. 1. Umieralność ogólna

Analiza danych wskazuje na to, że liczba zgonów na terenie miasta i powiatu

rawskiego z każdym rokiem wzrasta.  Współczynnik zgonów w Rawie Mazowieckiej

jest niższy niż w powiecie rawskim jak również niższy niż dla województwa łódzkiego,

który określany jest jako jeden z najwyższych w kraju. 

Porównanie  współczynników  umieralności  ogólnej  w  poszczególnych  latach

przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Jednostka
terytorialna

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Polska 10,00 10,1 9,8 10,27 10,1 10,5
2 Województwo

łódzkie

12,40 12,40 11,85 12,48 12,14 12,57

3 Powiat rawski 11,74 10,70 11,11 11,51 10,62 11,75
4 Miasto Rawa 

Mazowiecka

8,6 9,4 10,05 9,43 8,62 10,52

Analizując  zgony  w  Rawie  Mazowieckiej  wg.  płci  można  wnioskować,  że  w

analizowanym  okresie  odnotowano  większą  liczbę  zgonów  mężczyzn  niż  kobiet.

Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Rok Ogólna liczba

zgonów

Liczba zgonów

mężczyzn

Liczba zgonów

kobiet
2012 153 94 59
2013 166 94 72
2014 178 99 79
2015 166 78 88
2016 151 86 65
2017 182 108 74
2018 182 96 86

2.1.2.  Umieralność według podstawowych przyczyn zgonów 
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Zgodnie  z  definicją  Światowej  Organizacji  Zdrowia  za  przyczynę  zgonu

przyjmuje się „wszystkie te choroby, stany chorobowe i urazy, które kończą się, albo

wiodą  do  śmierci,  a  także  okoliczności  wypadku  lub  użycia  przemocy,  które

powodują takie urazy”.

Strukturę zgonów wg podstawowych przyczyn w latach 2011-2016 w Powiecie

Rawskim  (brak  odrębnych  danych  odnośnie  miasta,  źródło  poz.)  przedstawia

poniższa tabela.

Lp

.

Przyczyna zgonu Liczba zgonów
2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. Niektóre choroby zakaźne 
i pasożytnicze

7 6 4 4 1 3

2. Nowotwory ogółem 93 140 138 131 129 127
3. Choroby krwi i narządów 

krwiotwórczych
0 1 0 0 0 0

4. Zaburzenia wydzielania 
wewnętrznego, stanu 
odżywiania i przemiany 
metabolicznej

4 12 15 6 11 9

5. Choroby układu nerwowego 
i narządów zmysłu

7 4 3 4 11 5

6. Choroby układu krążenia 206 243 228 239 221 200
7. Choroby układu oddechowego 47 47 52 55 79 41
8. Choroby układu trawiennego 23 24 19 32 13 23
9. Choroby układu kostno-

stawowego, mięśniowego 
i tkanki łącznej

1 1 1 1 0 1

10. Choroby układu moczowo- 
płciowego

4 3 3 5 3 3

11. Niektóre stany rozpoczynające
się w okresie okołoporodowym

1 0 1 0 0 0

12. Wady rozwojowe, 
zniekształcenia i aberracje 
chromosomowe

1 1 0 1 0 1

13. Objawy, cechy chorobowe 
oraz nieprawidłowe wyniki 
badań klinicznych, 
laboratoryjnych gdzie indziej 
niesklasyfikowanych

46 52 20 37 57 68

14. Zewnętrzne przyczyny 
zachorowania i zgonu

48 48 41 30 40 34

15. Pozostałe przyczyny 2 1 4 5 2 7
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Analizując  strukturę  zgonów  według  przyczyn  w  latach  2011-2016

stwierdzamy,  iż  największy  odsetek  stanowią  zgony  z  powodu  chorób  układu

krążenia 38% ogólnej liczby zgonów. 

Drugą w kolejności przyczyną zgonów były nowotwory, które stanowią około

24 % ogólnej liczby zgonów, Mimo lepszej wykrywalności zachorowań we wczesnym

stadium  choroby,  na  skutek  kampanii  profilaktycznych,  badań  przesiewowych

zarówno o zasięgu krajowym jak i lokalnym nadal wzrasta liczba zgonów z powodu

nowotworów. 

Na  trzecim  miejscu,  jako  przyczyna  zgonu,  uplasowały  się  objawy,  cechy

chorobowe  oraz  nieprawidłowe  wyniki  badań  klinicznych,  laboratoryjnych  gdzie

indziej  niesklasyfikowanych,  stanowią one około 13 % ogólnej  liczby zgonów.  Na

czwartym miejscu są zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu i stanowią  około 7

% ogółu zgonów.  Następnie choroby układu oddechowego i trawiennego. 

2.1.3.  Chorobowość ogólna

Ocena  umieralności  nie  pozwala  na  dostrzeżenie  wszystkich  problemów

zdrowotnych  populacji.   Niektóre  schorzenia,  takie  jak:  choroby  układu  kostno-

stawowego  czy  psychiczne  nie  należą  do  najczęstszych  przyczyn  zgonów,  jednak

charakteryzują  się  wysoką  zachorowalnością  i  w  znacznym  stopniu  ograniczającą

aktywność społeczną, a  w konsekwencji są dużym obciążeniem dla opieki zdrowotnej.

Ocena  wskaźników  zachorowalności  i  chorobowości  wskazuje  na  częstotliwość

występowania różnego rodzaju schorzeń w danej populacji.

Chorobowość  można  prezentować  jako  liczbę  osób  cierpiących  na  dane

schorzenie w określonej populacji ryzyka lub, jako chorobowość punktową w postaci

odsetka populacji cierpiącej na dane schorzenie w określonym czasie. Chorobowość

na  dane  schorzenie  jest  zależna  od  zapadalności    i  okresu  trwania  choroby  od

momentu jej wystąpienia.

Zapadalność (zachorowalność) opisuje liczbę wystąpienia nowych przypadków

określonego schorzenia w  badanym okresie czasu. 

Dane, jakie otrzymaliśmy od podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie

powiatu  rawskiego  nie  w  pełni  odzwierciedlają  faktyczny  stan  dotyczący

chorobowości  i  zapadalności  na  poszczególne  jednostki  chorobowe.  Wynika  to

z faktu, iż pacjenci leczą się również w podmiotach leczniczych poza terenem miasta

Rawa  Mazowiecka,  a także  korzystają  z  gabinetów  prywatnych,  jak  również  nie
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wszystkie podmioty lecznicze przekazały wymagane sprawozdania. W związku z tym

należy  przyjąć,  że  chorobowość  i  zachorowalność  na  choroby  wymienione  w

poniższych tabelach jest znacznie wyższa.

Schorzenia,  na  które  leczyli  się  dorośli  mieszkańcy  powiatu  rawskiego  (brak

danych  odrębnych  dla  miasta)  przedstawia  poniższa  tabela.  Są  w  niej  wykazani

pacjenci  powyżej  19  roku  życia,  u  których  daną  jednostkę  chorobową

zdiagnozowano po raz pierwszy, w danym okresie sprawozdawczym oraz ci, którzy

kontynuują leczenie wcześniej zdiagnozowanego schorzenia, u lekarza pierwszego

kontaktu / lekarza rodzinnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 

Rozpoz

nanie

2013 2014 2015 2016
Osoby, u których stwierdzono schorze

nia ogółem /stan w dniu 31.XII

chorobo
wość

Z
kolumny
1 osoby,
u których

stwier
dzono

schorzen
ia po raz
pierwszy
w 2013 r.

zapadal
ność

Osoby, u
których

stwierdzo
no

schorzeni
a

ogółem
/stan w

dniu
31.XII

chorobo
wość

Z kolumny
1 osoby, u

których
stwier
dzono

schorzeni
a po raz
pierwszy
w 2014 r.

zapadal
ność

Osoby, u
których

stwierdzo
no

schorze
nia

ogółem
/stan w

dniu
31.XII

chorobo
wość

Z kolumny
1 osoby, u

których
stwierdzo

no
schorzeni
a po raz
pierwszy
w 2015 r.

zapadal
ność

Osoby, u
których

stwierdzo
no

schorzeni
a

ogółem
/stan w

dniu
31.XII

chorobo
wość

Z kolumny
1 osoby, u

których
stwierdzon

o
schorzeni
a po raz
pierwszy
w 2016 r.

zapadal
ność

0 1 2 3 5 6 4 5 6

Ogółem 01 19.180 2.387 14.944 2.712 15.055 2.205 22.249 2.926

Gruźlic

a
02

11 3 12 3

Nowotw

ory
03

481 117 526 128 435 129 555 103

Chorob

y

tarczyc

y

04

721 177 708 118 305 36 764 173

Cukrzy

ca
05

2003 239 1992 232 1.730 457 2.300 192

w tym

leczeni

insuliną

06

545 47 789 85 584 80 738 20

Niedokr

wistość
07

125 37 196 46 42 4 166 55
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Chorob
y

obwodo
wego
układu
nerwow

ego

08

1014 263 1078 233 691 154 1.145 230

Chorob

y

układu

krążeni

a

09

7310 826 6084 649 4.098 342 5.929 693

w tym przewlekła choroba
reumatyczna

10 265 21 248 23 200 15 192 12

choroba
nadciśnieniowa

11 5090 491 3819 384 2.854 277 4.264 435

choroby naczyń
mózgowych

12 332 75 297 51 108 9 276 64

niedokrwienna
choroba serca

13 1502 212 1360 138 959 85 1.222 114

z

wiersza

13

przebyt

y zawał

serca

14

183 53 175 15 152 36 151 12

Przewle
kły

nieżyt
oskrzeli

,
dychaw

ica
oskrzel

owa

15

1003 138 1007 124 594 53 850 107

Przewle
kłe

choroby
układu
trawien
nego

16

988 215 1053 215 671 70 1.342 315
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Chorob
y

układu
mięśnio

wo-
kostneg

o i
tkanki
łącznej

17

1584 326 1665 297 1.33 94 1.802 321

Pacjenc
i z

innymi
schorze

niami
wymag
ający
opieki

czynnej

18

732 46 645 56 599 164 553 80

Analizując dane z powyższej tabeli można wnioskować, iż na terenie powiatu

rawskiego największa zachorowalność i chorobowość jest z powodu chorób układu

krążenia.  Głównie  jest  to  choroba  nadciśnieniowa,  choroba  niedokrwienna  serca,

choroby naczyń mózgowych.

Na  drugim  miejscu  jest  cukrzyca  i  z  każdym  rokiem  obserwuje  się  wzrost

zachorowań  na  tą   chorobę.  Na  trzecim  miejscu  są  choroby  układu  mięśniowo-

kostnego i tkanki łącznej. Tutaj również obserwuje się wzrost liczby osób chorych na

te choroby. 

Na  kolejnej,  czwartej  pozycji  znajdują  się  choroby  obwodowego  układu

nerwowego.  Z  analizy  danych  wynika  również,  że  wysoka  jest  też  liczba  osób

leczących się z powodu chorób układu trawiennego. Analogiczna sytuacja dotyczy

przewlekłych chorób układu oddechowego.

Obserwuje  się  również  niekorzystną,  utrzymującą  się,  tendencję  wzrostu

zapadalności na nowotwory. 

Schorzenia, na które leczyli się mieszkańcy powiatu rawskiego w wieku od 0-18

roku życia przedstawia poniższa tabela. Są w niej wykazani pacjenci poniżej 19 roku

życia,  u  których  daną  jednostkę  chorobową   zdiagnozowano po  raz  pierwszy,  w

danym  okresie  sprawozdawczym  oraz  ci,  którzy  kontynuują  leczenie  wcześniej

zdiagnozowanego schorzenia, u lekarza pierwszego kontaktu / lekarza rodzinnego

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. 
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Rozpoznanie
/kod rozpoznania wg ICD 10/

2014 2015 2016

Razem
osoby, u
których
stwier
dzono.

Schorz.
ogółem
/stan w

dniu
31 XII/-
chorobo

woś

Z

kolumny
1 osoby,

u
których
stwier
dzono

scherz.po
raz

pierwszy -
zachorowa

lność

Razem
osoby, u
których
stwier
dzono

Schorz.
ogółem
/stan w
dniu 31

XII/-
chorobow

ość

Z

kolumny
1 osoby,

u
których
stwier
dzono

scherz.
po raz
pierw
szy -

zachor
owalno

ść

Razem
osoby, u
których
stwier
dzono.

 Schorz.
ogółem 
/stan w
dniu 31

XII/-
chorobo

wość

Z

kolumny1
osoby, u
których
stwier
dzono

schorz.p
o raz

pierwszy
-

zachoro
walność

0 1 2 3 4 5 6
Ogółem 01 2.315 449 1.912 377 2.121 402

Nowotwory C00-C97, D00-D48 02 7 1 1 0 5 3
Niedokrwistości  D50-D59 03 22 8 29 2 26 10
Choroby tarczycy E00-E07 04 29 8 33 4 46 8
Cukrzyca E10-E14 05 16 1 8 0 6 1
Niedożywienie E40-E46 06 65 13 57 10 74 9
Otyłość E65-E68 07 290 53 248 29 223 33
Zaburzenia odżywiania F50 08 18 7 4 0 5 0
Upośledzenie umysłowe F70-F79 09 24 2 16 3 28 9
Padaczka G40 10 30 6 27 2 29 6
Dziecięce porażenie mózgowe G80 11 12 1 8 1 11 2
Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 12 337 58 265 58 298 46
Choroba nadciśnieniowa I10-I15 13 22 11 6 2 17 5
Alergie Dychawica  oskrzelowa

J45

30

1

33 33 230 34 315 55

Pokarmowe K52.2 14

4

20 20 103 14 128 15

Skórne L27.2 89 12 12 106 28 110 16
Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 17 358 65 308 67 300 67
Choroby układu moczowego N00-N23 18 26 8 25 9 36 4
Wady

rozwojo-we

układu  nerwowego  Q00-

Q07

2 1 1 8 3 7 2

układu krążenia Q20-Q28 15 3 3 33 10 35 6
narządów płciowych Q50-

Q56

23 5 5 23 3 25 1

aberracje  chromosomowe

Q90-Q99

9 5 5 5 1 5 0
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inne 15 0 0 4 1 8 4
Zaburzenia rozwoju R62 24 69 27 49 11 66 12
w tym fizycznego R62.8 42 4 4 29 8 49 9

psychomotorycznego

R62.0

23 13 13 21 3 17 3

Trwałe uszkodzenia narządu ruchu* 27 8 0 7 0 7 -
Pacjenci  z  innymi  schorzeniami
wymagający opieki czynnej

28 319 84 259 74 245 76

Z  analizy  powyższych  danych  wynika,  że  do  najczęstszych  schorzeń

rozpoznawanych    u  dzieci  i  młodzieży do 18 roku życia  należą:  zniekształcenia

kręgosłupa, otyłość,  zaburzenia refrakcji  i  akomodacji  oka, alergie,  a  wśród nich

dominuje astma oskrzelowa, zaburzenia rozwoju.

2.1.4.  Epidemiologia chorób zakaźnych 2

Choroby  zakaźne  stopniowo  przestały  wywierać  decydujący  wpływ  na  stan

zdrowia  ludności.  Nie  obserwuje  się  gwałtownego  wzrostu  liczby zachorowań  na

choroby  zakaźne,  co  jest  wynikiem  wprowadzonych  obowiązkowych  szczepień

ochronnych,  a  także  szeroko  prowadzonej  oświaty  zdrowotnej  i promocji  zdrowia

wśród społeczności lokalnej. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela

Jednostki chorobowe 2013 2014 2015 2016 2017
Zatrucia pokarmowe i

 salmonellozy

63

8

196

25

179

14

96

12

100

9

Róża 1 1 2 0 0

Bolerioza 6 5 6 5 7
Pokąsania gdzie podjęto 

szczepienia

Szczepieniom p/wściekliźnie 

poddano

60

6

64

9

57

8

66

12

69

11

Ospa wietrzna 205 211 128 149 170
Różyczka 7 7 0 0 0
Wirusowe Zapalenie Wątroby
Typu A
Typu B
Typu  C

0
0
2

0
0
1

0
5
3

0
5
3

9
4
4

Świnka 1 1 1 1 5
Mononukleoza zakaźna 0 0 0 0 0
Świerzb 0 0 0 0 0

2 Dane statystyczne pochodzą z   Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej 
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Inne zatrucia/lekami, preparat. 

farmakolog., alkoholem

0 0 0 0 0

Płonica 14 22 24 14 23
Choroba wywołana krętkiem 

kleszczowym

0 0 0

Biegunka u dzieci do lat 2 14 58 48 40 40
Ostre porażenie wiotkie u dzieci w
wieku 0-14 lat

0 0 0 0 1

Krztusiec 0 5 6 10 5
Gruźlica 6 16 8 12 9
Grypa  i  zachorowania

grypopodobne

2456 4.301 2.643 2.382 3.071

Choroby  przenoszone  drogą

płciową

Kiła

Rzeżączka

bd bd

2

0

2 

1

4

2

3.  Poziom zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla    
      mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka w 2019 roku

W  dziale  tym  przedstawiono  aktualnie  istniejące  zabezpieczenie  świadczeń

zdrowotnych dla  mieszkańców Rawy Mazowieckiej,  w ramach umów zawartych  z

NFZ, realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze działające na

terenie miasta. 

Dostępność do świadczeń zdrowotnych  (określana w kategorii  rodzaju,  ilości  i

miejsca świadczonych usług) jest wskaźnikiem zależnym od wielu czynników. Należą

do nich: istniejąca infrastruktura (liczba lekarzy, pielęgniarek, podmiotów leczniczych,

zakres  i  rodzaj  realizowanych  świadczeń  zdrowotnych,  wyposażenie  placówek  w

sprzęt i aparaturę medyczną), system dróg i połączeń komunikacyjnych, lokalizacja i

organizacja pracy podmiotów leczniczych, bariery architektoniczne, a nawet koszty

leczenia, gdyż dochody materialne członków zbiorowości lokalnej mogą ułatwić lub

utrudnić korzystanie z określonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych.  

Opieka  zdrowotna  jest  wtedy  dostępna  dla  danego  człowieka,  kiedy  może  ją

uzyskać w dogodnym miejscu i czasie ze strony wykwalifikowanego personelu. 

3. 1. Stacjonarna opieka zdrowotna
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Na terenie  Miasta  Rawa  Mazowiecka  funkcjonuje  jeden  podmiot  leczniczy

realizujący  świadczenia  zdrowotne  w  rodzaju  stacjonarne  i  całodobowe

świadczenia szpitalne. Jest to Szpital im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Do 12.07.2018 roku wchodził w  struktury organizacyjne AMG Centrum Medyczne

Sp.   z  o.  o  z  siedzibą  w  Sosnowcu.  Od  12.07.2018,  po  rozwiązaniu  umowy

dzierżawy  z  AMG  Centrum  Medyczne  Sp.  z  o.o.  Szpital  przejął  Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

Szpital posiada pięć oddziałów łóżkowych tj.:

 Oddział chirurgii ogólnej, 

 Oddział chorób wewnętrznych,

 Oddział pediatryczny,

 Oddział ginekologiczno-położniczo- noworodkowy, 

 Oddział gruźlicy i chorób płuc. 

W Szpitalu funkcjonuje również:

 izba przyjęć, 

 blok operacyjny z 2 salami operacyjnymi, 

 dział anestezjologii, 

 pracownie diagnostyczne:  Rtg, TK, USG, kolonoskopii, gastroskopii,

bronchoskopii, 

 gabinet ekg,

 laboratorium centralne oddane w oudsorcing firmie zewnętrznej i bank krwi.

W Szpitalu udzielane są całodobowo świadczenia zdrowotne gwarantowane w

trybie  planowym  lub  nagłym,  obejmujące  procesy  diagnostyczno-terapeutyczne  i

pielęgnacyjne  od  chwili  przyjęcia  pacjenta  do  szpitala  do  chwili  jego  wypisu  lub

zgonu. 

Szpital Św. Ducha od dnia 01.10.2017 roku do 12.07.2018 r. znajdował się w

systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

tzw.  „  sieci  szpitali”  I  stopnia.  Od 12 lipca  2018 roku Szpital  jest  poza siecią.

Niemniej  jednak  udziela  świadczeń  zdrowotnych  ze  środków  publicznych,

nieodpłatnie w ramach zawartej umowy z ŁOW NFZ w Łodzi. 

W  dniu  13  czerwca  2019  r.   w  Samodzielnym  Publicznym  Zakładzie  Opieki

Zdrowotnej Szpital Św. Ducha ul. Warszawska 14 w Rawie Mazowieckiej odbyło się

przekazanie sprzętu do pracowni endoskopii: videogastroskop HD, videogastroskop
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nosowy,  videokolonoskop  HD,  automatyczna  myjnia  endoskopowa,  ssak

endoskopowy, monitor medyczny, o wartości 199 854 zł. zakupiono z budżetu Miasta

Rawa Mazowiecka. Właścicielem sprzętu jest Miasto Rawa Mazowiecka, został on

użyczony nieodpłatnie szpitalowi. Obecnie jesteśmy w trakcie zakupu laparoskopu, w

dniu   29  października  2019  r.  została  zawarta  umowa  pomiędzy Miastem Rawa

Mazowiecka a firmą MEDEN – INMED z Koszalina na dostawę sprzętu medycznego

–  laparoskop.  Rzeczowy  zakres  przedmiotu  zamówienia  obejmuje:  kamerę

medyczną  Full  HD  –  1szt.,  monitor  medyczny  –  1  szt.,  źródło  światła  –  1  szt.,

insuflator – 1 szt., pompę laparoskopową – 1 szt., wózek aparaturowy – 1 szt., optyki

laparoskopowe  –  2  szt.,  narzędzia  laparoskopowe  –  1  zestaw.  Wartość  umowy

wynosi: 192 240,00 zł.                                   

3.2.  Ratownictwo Medyczne 

Na terenie powiatu rawskiego, rejon operacyjny 10/7, świadczenia zdrowotne w

zakresie  ratownictwa  medycznego  realizuje  Wojewódzka  Stacja  Ratownictwa

Medycznego w Łodzi.

Rejon operacyjny 10/7 obejmuje teren całego powiatu  rawskiego oraz część

powiatu  skierniewickiego.  Rejon  ten  obsługują  trzy  zespoły  ratownictwa

medycznego, w tym jeden zespół  specjalistyczny „S”, z miejscem wyczekiwania w

Rawie Mazowieckiej, oraz dwa zespoły podstawowe „P” z miejscem wyczekiwania

w Białej Rawskiej i w Głuchowie. Mieszkańcy  Rawy  Mazowieckiej   mają

zapewnione  świadczenia  zdrowotne  w  zakresie  ratownictwa  medycznego  na

niezmienionym poziomie.  

Do zadań zespołu należy podejmowanie medycznych czynności ratunkowych w

miejscu  zdarzenia,  w  warunkach  pozaszpitalnych,  w  celu  ratowania  osób  w

stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia.

3.3.  Ambulatoryjna opieka zdrowotna

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, udzielanie są osobom nie 

wymagającym leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia:

 podstawowej opieki zdrowotnej,

 specjalistycznej opieki zdrowotnej,
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 świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, 

 a także udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem

badania  diagnostyczne  wykonywane  w  celu  rozpoznania  stanu  zdrowia  i

ustalenia dalszego postępowania leczniczego,

 nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

   

 3.3.1.  Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka  zdrowotna -  świadczenia  zdrowotne  profilaktyczne,

diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny

ogólnej,  rodzinnej  i  pediatrii,  udzielane  w  ramach  ambulatoryjnej  opieki

zdrowotnej. 

Świadczenia  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotnej  w  ramach  umów  z  NFZ

realizowane są przez publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze. 

Na terenie Rawy Mazowieckiej świadczenia z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej realizuje 6 podmiotów leczniczych. Są to:

Lp Nazwa podmiotu leczniczego Miejsce świadczenia
usług zdrowotnych

Telefon

1. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna

ul. Niepodległości 8
96-200 Rawa 
Mazowiecka 

46/8142065

2.
Przychodnia Rodzinna Malwa ul. Kościuszki 1

96-200 Rawa 
Mazowiecka

46/8143512

3.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„RAW-MEDICA „ s. c.

ul.  Słowackiego 68
96-200 Rawa 
Mazowiecka

46/8144012, 
8147200

4.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Przychodnia Lekarska „REMEDIUM” s. c.

ul. Polna 2 B
96-200Rawa  
Mazowiecka

46/8145477

5.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Centrum Medyczne VERBENA”

ul. Krakowska 9 
96-200 Rawa 
Mazowiecka

46/8140808

6.
Centrum Optyczno-Okulistyczne Szeliga ul. Murarska 1

96-200 Rawa 
Mazowiecka

501 512 682

Wyżej  wymienione  podmioty  lecznicze  udzielają  świadczeń  zdrowotnych,

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, od poniedziałku do piątku w godzinach
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od 8.00 do 18.00 w poradni oraz, w przypadkach medycznie uzasadnionych, w

domu chorego, w ramach wizyt domowych.   

3.3.2.  Nocna i świąteczna  opieka zdrowotna  

Od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  18.00  do  8.00  rano  dnia

następnego oraz  całodobowo  w soboty,  niedziele,  święta  i  inne dni  ustawowo

wolne od pracy świadczeń, w ramach nocnej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej

udziela Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zlokalizowana jest w Szpitalu Św.

Ducha w Rawie Mazowieckiej ul. Warszawska 14

      3.3.3.  Specjalistyczna opieka zdrowotna 

Świadczenia specjalistyczne są to świadczenia zdrowotne we wszystkich

dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń  podstawowej opieki zdrowotnej.

Ambulatoryjne  świadczenia  specjalistyczne  finansowane  ze  środków

publicznych  udzielane  są  na  podstawie  skierowania  lekarza  ubezpieczenia

zdrowotnego.  Pacjent,  po  otrzymaniu  skierowania,  ma  wolny  wybór  lekarza

specjalisty,  określonej  specjalności,  spośród  lekarzy  specjalistów,  będących

lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane w celu uzyskania świadczeń:

1) ginekologa i położnika, 

2) dentysty,

3) wenerologa,

4) onkologa,

5)  psychiatry,  

6) dla osób chorych na gruźlicę,  

7) dla osób zakażonych wirusem HIV, 

8) dla  inwalidów  wojennych  i  wojskowych,  osób  represjonowanych  oraz

kombatantów;

9) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

10) dla  osób  uzależnionych  od  alkoholu,  środków  odurzających  i  substancji

psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego;
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11) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub

chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

12) dla  weterana  poszkodowanego,  w  zakresie  leczenia  urazów  lub  chorób

nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

 Aktualnie  na  terenie  Rawy  Mazowieckiej  funkcjonują  następujące  poradnie

specjalistyczne różnych specjalności. Ilość poradni i zakres udzielanych świadczeń

uległ  zmniejszeniu  w  stosunku  do  lat  ubiegłych  ze  względu  na  likwidację  NZOZ

Gadent, gdyż powstała w tym miejscu Przychodnia Rodzinna „Malwa” nie posiada

kontraktów na poradnie specjalistyczne. Szczegółowy wykaz przedstawia poniższa

tabela.

Lp. Rodzaj poradni Liczba
poradn

i

Podmiot leczniczy w strukturach którego
funkcjonuje poradnia

1.
Chirurgii ogólnej

1 NZOZ „Centrum Medyczne Verbena” 
w Rawie Mazowieckiej

2.

Diabetologiczna

2 NZOZ Przychodnia Lekarska „Remedium” 
w Rawie Mazowieckiej,
NZOZ „Raw- Medica” s.c. w Rawie 
Mazowieckiej

3.
Dermatologiczna

1 NZOZ „Centrum Medyczne Verbena” 
w Rawie Mazowieckiej

4.
Endokrynologiczna

1 NZOZ Przychodnia Lekarska „Remedium” 
w Rawie Mazowieckiej

5.

Ginekologiczno-
położnicza

4 NZOZ „Centrum Medyczne Verbena” 
w Rawie Mazowieckiej
NZOZ Przychodnia Lekarska „Remedium” 
w Rawie Mazowieckiej,
NZOZ „Raw- Medica” s.c. w Rawie 
Mazowieckiej,

6. Neurologiczna 1 NZOZ „Centrum Medyczne Verbena” 
w Rawie Mazowieckiej

7. Onkologiczna 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

8.

Okulistyczna

4

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej – por. 
okulistyczna dla dzieci
NZOZ „Raw-Medica” s.c. w Rawie 
Mazowieckiej,
Centrum Optyczno-Okulistyczne Szeliga 
w Rawie Mazowieckiej

9.
Otolaryngologiczna

1 NZOZ „Centrum Medyczne Verbena” 
w Rawie Mazowieckiej

10. Odwykowa oraz 1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
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zapobiegania i 
zwalczania uzależnień

Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

11.
Gruźlicy i Chorób Płuc

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej

12.

Rehabilitacyjna

2 NZOZ „Centrum Medyczne „Verbena” 
w Rawie Mazowieckiej
NZOZ „Raw- Medica” s.c. w Rawie 
Mazowieckiej

13.

Ortopedyczna

2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
NZOZ Przychodnia Lekarska „Remedium” 
w Rawie Mazowieckiej

14.
Urologiczna

1 NZOZ „Raw- Medica” s.c. w Rawie 
Mazowieckiej

15. Gastroenterologiczna 1 NZOZ Przychodnia Lekarska „Remedium” 
w Rawie Mazowieckiej

16. Zdrowia  psychicznego 2 NZOZ „Centrum Medyczne Verbena” 
w Rawie Mazowieckiej
NZOZ Przychodnia Lekarska „Remedium” 
w Rawie Mazowieckiej

17. Razem 26

Brak na terenie Rawy Mazowieckiej poradni alergologicznej zarówno dla dorosłych

jak i  dzieci,  brak poradni leczenia uzależnień dla dzieci  i  młodzieży,  brak poradni

chirurgii dziecięcej, brak poradni endokrynologicznej i okulistycznej dla dzieci, brak

poradni kardiologicznej.

3.4. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii

Świadczenia z zakresu stomatologii są odrębnie kontraktowane przez NFZ –

poza  p.o.z.  i ambulatoryjną  opieką  specjalistyczną.  Świadczenia  te  na  terenie

Powiatu Rawskiego, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, realizują następujące

podmioty:   

L

p

.

Nazwa świadczeniodawcy adres

1

.

Centrum Stomatologii Matysiak 96-200 Rawa
Mazowiecka

ul. Konstytucji 3 Maja 13    
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2

.

Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska ,,Remedium’’ s.c. 

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Polna 2 B

3

.

Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej

„MED – DENT” 

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Jeżowska 64

4

.

Gabinet  Stomatologiczny  Katarzyna

Sidoruk – Jacak

96-200 Rawa Mazowiecka 
ul. Armii Krajowej  2

5

. 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„ER – DENT” 

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Niepodległości 8

3. 5.  Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych osobom starszym,      
         przewlekle  i nieuleczalnie chorym   
 

Świadczenia  opieki,  długoterminowej,  paliatywnej  i  hospicyjnej  to

wszechstronna,  całościowa  opieka  nad  osobami  chorującymi  na  nieuleczalne  i

niepoddające  się  leczeniu  przyczynowemu,  postępujące  choroby.  Świadczenia  te

mogą być realizowane w warunkach:

1) stacjonarnych;

2) domowych;

3) ambulatoryjnych - w poradni.

Świadczenia  dla  osób  starszych,  przewlekle  i  nieuleczalnie  chorych,  są

udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Na terenie Rawy Mazowieckiej,  opiekę w tym zakresie,  w ramach zawartej

umowy z NFZ,  zapewnia:

1)  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  „NEK-MED.  s.  j.”  z  siedzibą  w  Rawie

Mazowieckiej przy ul. Niepodległości 8, – poradnia medycyny paliatywnej; 

2)  Stowarzyszenie  Hospicjum  z  siedzibą  w  Rawie  Mazowieckiej  przy  ul.

Tomaszowskiej 10 J;                    

- hospicja domowe,

- pielęgniarska opieka długoterminowa;

Na terenie Rawy Mazowieckiej brak jest placówek stacjonarnej całodobowej 

opieki zdrowotnej innej niż szpitalne tj.: zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, 

zakładów opiekuńczo-leczniczych, oddziałów opieki długoterminowej, oddziałów 
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geriatrycznych oraz oddziału opieki paliatywnej i hospicyjnej. Pacjenci z naszego 

terenu korzystają z placówek funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

Ponieważ  z  każdym  rokiem  wzrasta  zapotrzebowanie  na  tego  typu  usługi,

racjonalnym  staje  się  ich  rozwijanie   (tworzenie  placówek,  tworzenie   łóżek

geriatrycznych  w szpitalu). 

3. 6. Zabezpieczenie świadczeń w zakresie zaopatrzenia w leki i inne    
    środki farmaceutyczne
 

Ważną rolę w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych ludności spełniają również

apteki. Ich liczba na terenie Rawy Mazowieckiej jest wystarczająca. 

Apteki realizują świadczenia również w porze nocnej oraz w niedziele i święta

w formie dyżurów .

  Szczegółowe rozmieszczenie aptek przedstawia poniższa tabela.

Apteki

Lp. Nazwa apteki Adres

1
.

Apteka  „Nad Rawką” 96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Słowackiego 68

2
.

Apteka  „Eskulap” 96-200 Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 
18

3
.

Apteka  „Verbena” 96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Krakowska 9

4
.

Apteka  Tanich  Leków
OLMED

96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 1

5
.

Apteka  Św. Stanisława
Rawa Mazowiecka-Centrum

96-200 Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3-go Maja 2

6
.

Apteka Arka 96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Polna 2 b

7
.

Apteka  „Panaceum” 96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kazimierza Wielkiego 
36 B
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3. 7. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki

Ważnym ogniwem w procesie rozpoznania choroby i wyboru metody leczenia

jest sprawnie funkcjonująca i dobrze wyposażona baza diagnostyczna.

Pacjenci mogą mieć wykonywane badania diagnostyczne bezpłatnie, na podstawie

skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub za odpłatnością na własną

prośbę. Wykaz podmiotów leczniczych świadczących usługi z zakresu diagnostyki w

ramach ubezpieczenia zdrowotnego przedstawia poniższa tabela.

Lp. Nazwa i adres placówki Rodzaj diagnostyki

1. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Rawie 
Mazowieckiej

Laboratorium Centralne,
RTG,
USG, 
TK,
Bronchofiberoskopia,
Gastroskopia, 
Kolonoskopia,
Ekg 
Badanie histopatologiczne
Spirometria

2. Niepubliczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej „Raw-Medica”
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Słowackiego 68

USG
Spirometria
EKG

3. Niepubliczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej  Przychodnia Lekarska 
„Remedium”
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Polna 2b

USG 
RTG
Gastroskopia
EKG

4. Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej centrum medyczne  
„Verbena” 
Ul. Krakowska 9
96-200 Rawa Mazowiecka

USG,
RTG
EKG

3.8. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji  leczniczej
i fizjoterapii 

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych są to specjalistyczne świadczenia

zdrowotne udzielane w poradni rehabilitacyjnej lub w gabinetach fizjoterapii.

 Rehabilitacja w warunkach domowych  to świadczenie opieki  zdrowotnej  w

miejscu zamieszkania pacjentów, którzy nie poruszają się samodzielnie i nie mogą

sami dotrzeć do poradni rehabilitacyjnej lub pracowni fizjoterapii. 
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Gabinety  rehabilitacji,  fizjoterapii  i  fizykoterapii  tworzone  są  głównie  w  tych

podmiotach leczniczych, które świadczą usługi dla dużej populacji ludności. Wiąże

się  to  zarówno  z  wymaganiami  w  zakresie  bazy  lokalowej  (brak  odpowiednich

pomieszczeń

 w małych ośrodkach zdrowia) jak i odpowiedniego wyposażenia gabinetu.

 Zapotrzebowanie  na  tego  typu  usługi  jest  bardzo  duże,  spowodowane  jest  to

wzrostem zachorowań na choroby układu kostno-stawowego oraz dużą urazowością.

Dostępność  do  tego  rodzaju  świadczeń  na  terenie  Rawy  Mazowieckiej  nie  jest

wystarczająca. Czas oczekiwania na świadczenie około 2 do 3 tygodni w stanach

pilnych  i  około  2-3  miesięcy  w  stanach  stabilnych  jest  zbyt  długi,  zwłaszcza  w

przypadkach, gdy stan pacjent wymaga szybkiej rehabilitacji.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji  i  fizjoterapii  świadczone są na podstawie

skierowania  lekarza  ubezpieczenia  zdrowotnego.  Na  terenie  Rawy  Mazowieckiej

świadczenia z tego zakresu, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego realizuje NZOZ

„Raw-Medica” s. c. w Rawie Mazowieckiej.

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  prowadzi  rehabilitację  osób

hospitalizowanych.

Brak  jest  na  terenie  powiatu  rawskiego  stacjonarnych  całodobowych  oddziałów

rehabilitacyjnych.

W roku 2017 miasto Rawa Mazowiecka ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania

publicznego   z  zakresu  działalności  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  –  ofertę

złożyła  Fundacja „Obudźmy Nadzieję”,  która uzyskała po raz pierwszy dotację na

realizację  zadania  publicznego  „Rehabilitacja  domowa  miasto  Rawa

Mazowiecka”, korzystało z niej 7 osób w tym 5 osób powyżej 60 roku życia,

kwota dotacji miasta wyniosła – 20 000 zł.

W roku 2018 z rehabilitacji korzystało 9 osób w tym 8 osób powyżej 60 roku życia.

Dotacja miasta wyniosła 31 000 zł.

Obecnie z rehabilitacji korzysta 10 osób w tym 8 powyżej 60 roku życia, kwota dotacji

miasta wynosi 40 000 zł.

3.9.  Zaopatrzenie  w  środki  ortopedyczne,  pomocnicze  i  lecznicze  środki
techniczne

Warunkiem realizacji zaopatrzenia w środki ortopedyczne, pomocnicze i 

lecznicze środki techniczne, jest przedstawienie przez pacjenta zlecenia lekarza 
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ubezpieczenia zdrowotnego, wraz z potwierdzeniem prawa do tych świadczeń przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. Potwierdzenie zlecenia można uzyskać: osobiście, 

drogą pocztową lub za pośrednictwem osoby posiadającej upoważnienie w:

   1)  Łódzkim  Oddziale  Wojewódzkim  NFZ,  Delegatura  w Skierniewicach,  ul.

Jagiellońska  29; 

   2) Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ  w Łodzi  ul. Kopcińskiego 58. 

Realizatorami zaopatrzenia mieszkańców w środki pomocnicze na terenie Powiatu

Rawskiego są:

1. Apteki i punkty apteczne funkcjonujące na terenie Powiatu Rawskiego.

2. Halina Kopa Ośrodek Diagnostyki Słuchu i Mowy „ LOGO-MED.”

    ul. Słowackiego 68, 96-200 Rawa Mazowiecka.

3. Przedsiębiorstwo  Obrotu  i  Fabrykacji  Artykułów  Medycznych  „  POFAM-

POZNAŃ”

    ul. Jerozolimska 3, 96-200 Rawa Mazowiecka.

4. Emiton Group Sp. z o. o.

          ul. Niepodległości 8, 96-200 Rawa Mazowiecka

5. ACS Słuchmed Sp. z o.o.

   ul. Niepodległości 8 i ul. Krakowska 9, 96-200 Rawa Mazowiecka

Osoby  posiadające  orzeczenie  o  niepełnosprawności  (dzieci  do  16  roku

życia), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne mogą

ubiegać się dodatkowo o dofinansowanie ze środków PFRON. W tym celu należy

złożyć  odpowiedni  wniosek  o  dofinansowanie  ze  środków  tego  Funduszu

zaopatrzenia  w  przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  lub  sprzęt

rehabilitacyjny do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej,

ul. Kościuszki 5.

4.  Działania  Miasta  Rawa  Mazowiecka  prowadzone  w  celu  poprawy  stanu

zdrowia mieszkańców.

4.1.Program polityki zdrowotnej 

 Od 2008 roku mieszkańcy Rawy Mazowieckiej  w wieku od 60 roku życia i osoby

starsze  korzystają  z  programu  profilaktycznych  szczepień  ochronnych  przeciwko

grypie.  W  roku  2017  program  uzyskał  pozytywną  opinię  Agencji  Technologii

Medycznych i Taryfikacji. W roku 2017 łączna liczba osób zaszczepionych wyniosła

639, zaś liczba osób wyedukowanych przez personel poz. wyniosła 556. Całkowity

koszt programu 23 643 zł.

26



W  2018  roku  łączna  liczba  osób  zaszczepionych  wyniosła  656,  zaś  liczba  osób

wyedukowanych przez personel poz. wyniosła 342. Całkowity koszt programu 24 272

zł.

W roku  2019  zawarto  umowy  z  zakładami  opieki  zdrowotnej  na  wykonanie  720

szczepień, przeznaczając na ten cel kwotę 28 080 zł.

4.2.Opieka zdrowotna nad uczniami.

12 kwietnia 2019 r. została uchwalona ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, w

myśl  której  opieka zdrowotna nad uczniami  jest  realizowana w szkole i  obejmuje

profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną zaś

podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami

są dyrektor szkoły i organ prowadzący szkołę. Na podstawie przepisów cytowanej

ustawy  miasto  udostępniło  nieodpłatnie  NZOZ  Raw  Medica  gabinety  profilaktyki

zdrowotnej  w  szkołach  podstawowych  w  celu  objęcia  profilaktyczną  opieką

zdrowotną uczniów. Pełniony jest stały dyżur pielęgniarki szkolne w  dniach nauki

szkolnej lub zajęć opiekuńczo-wychowawczych.  Miasto zawarło umowę (podobnie

jak  w  latach  poprzednich)  z  NZOZ Raw Medica.  Z  tytułu  wykonania  przedmiotu

umowy  NZOZ  Raw-Medica  przysługuje  miesięczne  ryczałtowe  wynagrodzenie  w

wysokości 3000 zł. brutto.Miasto zawarło porozumienia, których celem jest określenie

sposobu  organizacji  udzielania  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu  leczenia

stomatologicznego dla uczniów:

1) Szkoły Podstawowej Nr 1 z NZOZ MED-DENT ul. Jeżowska 64,

2) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarska REMEDIUM ul.Polna 2 B,

3) Szkoły Podstawowej Nr 4 z Centrum Stomatologii Matysiak ul.Konstytucji 3-go

Maja 13.

4.3.Projekt „Zdążyć z pomocą”

W roku 2017 w naszym mieście pojawiło się osiem defibrylatorów AED. Projekt 

dotyczący zakupu defibrylatorów pt „Zdążyć z pomocą”  został zrealizowany w 

ramach Budżetu Obywatelskiego edycja - 2017, jego koszt wyniósł 41 961 zł.

Defibrylatory  w  Rawie  Mazowieckiej  zostały  zamontowane  w  miejscach  łatwo

dostępnych. Pięć szafek wewnętrznych AED znalazło się w: Szkole Podstawowej nr

1, Szkole Podstawowej nr 2, Hali Milenium, Hali Tatar oraz przystani, jeden trafił do
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wozu Straży Miejskiej, a dwa kolejne zamontowano na zewnątrz budynku Miejskiego

Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (pod filarami). 

Aby  nieść  pomoc  sam  zakup  sprzętu  nie  wystarczy,  dlatego  zorganizowano

szkolenia  dla  pracowników  wspomnianych  instytucji,  tak,  aby  w  razie  potrzeby

możliwa była szybka reakcja kompetentnych osób, zdolnych do udzielenia pierwszej

pomocy. Projekt „Zdążyć z pomocą” objął szkoleniem 140 osób.

4.4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji  zadań

miasta z zakresu ochrony zdrowia.

Miasto  udziela  dotacji  celowych  na  zlecenie  zadań  w  drodze  konkursów

stowarzyszeniom i  organizacjom pozarządowym  w zakresie  ochrony i  profilaktyki

zdrowia, wieloletnia współpraca  jest prowadzona z następującymi organizacjami:

1) Stowarzyszenie  Rodziców  i  Opiekunów  Dzieci  Niepełnosprawnych  „Dobro

Dzieci” – miasto udzieliło dotacji   na  prowadzenie rehabilitacji  dla 24 osób

niepełnosprawnych,  w  ośrodku  rehabilitacyjnym  stowarzyszenia  przy  ul.

Niepodległości  8,  dofinansowano turnus rehabilitacyjny w Mrzeżynie,  Dzień

Dziecka i zabawę choinkową.

2) Fundacja Obudźmy Nadzieję - prowadzenie rehabilitacji z zakresu fizykoterapii

i kinezyterapii w domach osób niepełnosprawnych, które ze względu na stan

zdrowia  oraz  brak  możliwości  dojazdu  nie  mogą  korzystać  z  zabiegów

rehabilitacyjnych w siedzibie fundacji, obecnie z rehabilitacji korzysta 10 osób, 

3)  Rawskie  Stowarzyszenie Amazonek -  podejmowanie  działań mających  na

celu  poprawę  zdrowia  Amazonek,  integrację  i  aktywizację,  tj.  spotkania

z psychologiem, onkologiem, pielgrzymka do Częstochowy,  uczestnictwo w

festynach,  akcjach  promocyjnych,  piknikach,  liczba  odbiorców  zadania

wyniosła 40 osób,

4)  Polskie  Stowarzyszenie  Diabetyków  Koło  Powiatowe  -  działania  służące

integracji  i  aktywizacji  w  środowisku  lokalnym,  organizowanie  zebrań

członkowskich,  integracyjnych  z  prelekcjami  lekarskimi,  wspólne  wyjazdy,

odbiorcami zadania jest 26 osób, 

5)  Stowarzyszenie  Hospicjum w Rawie  Mazowieckiej  -   kompleksowa,  domowa

opieka  nad  pacjentami  w  terminalnej  fazie  choroby  nieuleczalnej  oraz

ich rodzinami, odbiorcami zadania jest 25 osób.

28



4.5. Działania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W  ramach  działań  wynikających  z  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii

przeprowadzone zostały działania służące ochronie zdrowia:

1. Dofinansowano w ramach konkursu ofert działania organizacji pozarządowych:

a) Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin w Rawie Mazowieckiej - działania

placówki  obejmują działania profilaktyki  uzależnień od alkoholu oraz innych

substancji  psychoaktywnych,  ponadto  placówka  zapewnia  dzieciom  i

młodzieży  stałą  pomoc  psychologiczno  -  pedagogiczną,  co  wpisuje  się  w

ochronę zdrowia psychicznego, 

b)  Pogotowie Rodzinne im. Fadeckiej–działanie skierowane na pomoc osobom

dotkniętym przemocą w rodzinie, wsparcie psychologiczne i prawne. Działania

maja na celu ochronę zdrowia psychicznego,

c)  Stowarzyszenie Nowe Życie w Rawie -   prowadzenie punktu informacyjno–

konsultacyjnego oraz pomoc osobom dotkniętym przemocą z terenu miasta

Rawa Mazowiecka, 

d)  Stowarzyszenie Szansa - pomoc osobom uzależnionym w wyjściu z nałogu.

2. Sfinansowano  badania  lekarskie  wobec  osób  kierowanych  przez  Miejską

Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  która jest wymogiem

Sądu do wydania orzeczenia co do dalszego postępowania z uzależnionym

klientem. 

3. Sfinansowane  zostały  dyżury  psychologa  w  Szkole  Podstawowej  nr  2,  w

przedszkolach miejskich oraz Urzędzie Miasta. Działania te przyczyniają się do

zapobiegania uzależnieniom, kryzysom psychicznym, oraz umozliwiają lepsze

funcjonowanie w sytuacji wystąpienia choroby.

2.Zrealizowane  zostały  programy  profilaktyczne  w  szkołach  podstawowych.

Programy mają  na celu  zapobieganie  zachowaniom ryzykownym  takim jak

uzależnenie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Propagują zdrowy styl zycia

oraz  rozwijąją  niezbędne  kompetencje  społeczno  –  emocjonale  u  dzieci  i
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młodzieży,  które  stanowią  czynnik  chroniący  przed  zachowaniami

ryzykownymi.

3. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadza

rozmowy  motywująco  –  interwencyjne  w  celu  zmotywowania  klientów  u

których  występuje  problem alkoholowy  do podjęcia  leczenia  i  zaprzestania

nadużywania alkoholu.

4. Z środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałaniu  Narkomani

dofinansowane  zostały  działania  promujące  spędzanie  czasu  wolnego  bez

używek oraz promocję zdrowego stylu życia.

5.Podsumowanie

Z analizy danych demograficznych wynika, że z każdym rokiem zmniejsza się

liczba  ludności  na  terenie  Miasta,  zwiększa  się  liczba  ludności  w  wieku

poprodukcyjnym – w Rawie Mazowieckiej mamy starzejące się społeczeństwo.

Analizując  wskaźniki,  zarówno  demograficzne  jak  i  epidemiologiczne,

w  kontekście  usług  zdrowotnych,  można  wnioskować,  że  będzie  się  zmieniać

zapotrzebowanie  na  określone  rodzaje  świadczeń  zdrowotnych.  Starzejące  się

społeczeństwo oznacza, że w najbliższej perspektywie potrzebna będzie reorientacja

rynku  usług  zdrowotnych.  Występowanie  chorób  charakterystycznych  dla  wieku

podeszłego  powoduje  wzrost  zapotrzebowania  na:  usługi  geriatryczne,

rehabilitacyjne,  pielęgnacyjno-opiekuńcze,  opiekuńczo-lecznicze   i   hospicyjne.

Rynek tych usług na terenie Rawy Mazowieckiej jest  słabo rozwinięty zatem należy

dążyć do jego rozwoju. Z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie, koniecznym jest

utworzenia poradni geriatrycznej, oddziału/ zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub

opiekuńczo  leczniczego.  Rozwinięcie  stacjonarnej  opieki  hospicyjnej,  która

wspomagałaby opiekę prowadzoną w domu chorego.

Na  terenie  miasta  konieczne  jest  również  zwiększenie  dostępności  do

świadczeń  z  zakresu  rehabilitacji  i  fizjoterapii.  Brakuje  stacjonarnej  opieki  w  tym

zakresie,  a  świadczenia  realizowane  w  ramach  opieki  ambulatoryjnej  są

niewystarczające. Co przekłada się na długi okres oczekiwania na świadczenie.
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Biorąc  pod  uwagę  dużą  liczbę  chorych  na  choroby  układu  krążenia,

koniecznym  jest  również  zwiększenie  dostępności  do  świadczeń  z  zakresu

kardiologii.

Bardzo istotną rzeczą, oprócz zapewnienia dobrego dostępu do świadczeń z

zakresu  leczenia   jest  podjęcie  w  szerokim  zakresie  działań  profilaktycznych  i

promujących zdrowie, zarówno wśród osób dorosłych jak i dzieci, jakie wynikają ze

wskaźników  epidemiologicznych.  Działania,  które  mają  na  celu  zwiększenie

świadomości wśród społeczności lokalnej dbania o własne zdrowie i zapobiegania

chorobom.
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Sprawozdanie 

z wykonania uchwał Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. 

 

Rada Miasta Rawy Mazowieckiej w okresie od 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. 

podjęła 25 uchwał.  

 

  W okresie sprawozdawczym zrealizowano niżej wymienione uchwały: 

1. Uchwała nr XLII/300/18 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie dopłat z budżetu 

Miasta Rawa Mazowiecka do cen wody, ścieków, wód opadowych i roztopowych. 

2. Uchwała nr IV/24/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

3. Uchwała nr VIII/63/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała jest w trakcie realizacji, projekt regulaminu został wysłany do Wód Polskich 

w celu zaopiniowania. 

Uchwalono projekt regulaminu, który został zaopiniowany przez Wody Polskie, po 

uwzględnieniu uwag wniesionych przez ww. instytucję.  

4. Uchwała nr XV/107/16 z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie upoważnienia 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do akceptacji założonych w Studium 

Wykonalności przedsięwzięć pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w 

aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” planów taryfowych, wraz z ewentualną 

prognozą dopłat – uchowała została zrealizowana; wykorzystano ją w zakończonej 

uzyskanie dofinansowania procedurze konkursowej w ramach POIS dla zadania 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – 

Faza II.  

5. Uchwała nr VI/43/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w obrębie miasta Rawa Mazowiecka. 



6. Uchwała nr X/79/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości. 

7. Uchwała nr IX/70/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zasięgnięcia informacji  

o kandydatach na ławników. 

8. Uchwała nr X/84/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozostawienia zgłoszenia 

kandydata na ławnika bez dalszego biegu.  

9. Uchwała nr XI/85/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników. 

10. Uchwała nr XI/93/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nieuwzględnienia 

wniosku.  

11. Uchwała nr XXXVII/264/17 z dnia 15 grudnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa 

Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  

w dniu 5.01.2018 r. pod numerem  43. 

12. Uchwała nr XII/88/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

 w dniu 14.01.2016 r. pod numerem 187. Uchwała obowiązywała do 31.07.2019 r.  

13. Uchwała nr X/77/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 7. 

Stwierdzono nieważność uchwały w całości rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 

października 2019 r.  

14. Uchwała nr VIII/65/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

nr XLV/321/18 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 

objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa 

Mazowiecka oraz warunków zwolnienia z tej opłaty.  

Uchwała jednorazowa (zmienia pierwotną uchwałę wymienioną w tytule), uchwała 



została ogłoszona w dniu 11.07.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego pod poz. 3957, obowiązuje od 26 lipca 2019 r. 

15. Uchwała nr VIII/66/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 

 Nr XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w 

sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe  

i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych 

składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Rawa Mazowiecka. 

Uchwała jednorazowa (zmienia pierwotną uchwałę wymienioną w tytule). Uchwała 

została ogłoszona w dniu 11.07.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego pod poz. 3958, obowiązuje od 26 lipca 2019 r. 

16. Uchwała nr IX/69/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w 

sprawie finansowania zadań oświatowych przez samorząd. 

Uchwała zrealizowana. Stanowisko zostało wysłane do Premiera, Ministra Finansów, 

Ministra Edukacji Narodowej. 

17. Uchwała nr IX/75/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XII/90/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.  

Uchwała jednorazowa (zmienia pierwotną uchwałę wymienioną w tytule). Uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 

22.08.2019. pod numerem 4631. 

18. Uchwała nr XI/92/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIII/273/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób 

obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych składników 

wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w 



szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Rawa 

Mazowiecka. 

Uchwała jednorazowa (zmienia pierwotną uchwałę wymienioną w tytule). Uchwała 

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 

10.10.2019. pod numerem 5420. 

19. Uchwała nr VII/55/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków 

finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

Uchwała zrealizowana. Przekazano z budżetu Miasta kwotę 20 000 zł dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy 

Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 

20. Uchwała nr VII/56/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przekazania środków 

finansowych Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.  

Uchwała zrealizowana. Przekazano z budżetu Miasta kwotę 30 000 zł dla Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu 

samochodu dla Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej. 

21. Uchwała nr V/34/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Rawskiego. 

Uchwała zrealizowana. Z budżetu Miasta przekazano dotację dla Powiatu Rawskiego  

w kwocie 70 000 zł, z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie kosztów 

budowy oświetlenia ul. Targowej w Rawie Mazowieckiej.  

22. Uchwala nr V/35/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Rawskiego. 

Uchwała zrealizowana. Z budżetu Miasta przekazano dotację dla Powiatu Rawskiego  

w kwocie 14 000 zł, z przeznaczeniem tych środków na dofinansowanie kosztów 

działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.  

23. Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2018 rok.  

24. Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

25. Uchwała nr X/82/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości. 



Uchwała zrealizowana aktem notarialnym Rep. A nr 2934/2019 z dnia 15.10.2019 r.  

 

W realizacji pozostają następujące uchwały: 

 

1. Uchwała nr VII/53/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Powiatem 

Rawskim w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.  

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 

Została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP oraz 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń. W dniu 20 maja 2019 r. zostało podpisane 

porozumienie pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Powiatem Rawskim  

w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi w granicach 

administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.  

2. Uchwała nr XXVII/206/17 z dnia 22 marca 2017 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”. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa  

Łódzkiego w dniu 12.04.2017 r. pozycja: 1939. 

3. 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”. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 27.12.2018 r. pozycja: 7002.  

4. Uchwała nr XVIII/128/16 z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 13.07.2016r. pozycja: 3022.  



5. Uchwała nr V/31/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka na 2019 r. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 21 marca 2019 r. pod numerem 1708. 

6. Uchwała nr X/83/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów 

 i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 20 września 2019 r. pod numerem 5142. 

7. Uchwała nr XII/86/15 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie dokonania wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej 

opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 14.01.2016 r. pod numerem 186.  

8. Uchwała nr XIII/96/16 z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 10.02.2016 r. pod numerem 633. 

9. Uchwała nr XIV/102/16 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zwolnienia w części  

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 08.03.2016r. pod numerem 1098.  

Na podstawie uchwały nr 11/49/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Łodzi częściowo unieważniona ( stwierdzona nieważność w części §1 ust. 2). 

10. Uchwała nr XXXVI/255/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa 

Mazowiecka”. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 14.12.2017 r. pod numerem 5340.  



11. 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. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 15.02.2018  r. pod numerem 825.  

12. 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. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

13. Uchwała nr IV/22/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie korzystania z gminnych 

słupów ogłoszeniowych. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 14.02.2019 r. pod numerem 814.  

14. Uchwała nr VIII/67/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XII/86/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Miasta 

Rawa Mazowiecka. 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego w dniu 11 lipca 2019 r.  r. pod numerem 3959. 

15. Uchwała nr XXV/187/17 z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia i 

wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. Została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

16. Uchwała nr VI/41/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2018- 2021  

z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko 

dla „Programu ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata  

2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 



Łódzkiego. Została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

17. Uchwała nr VI/42/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu 

kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2019 r. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego  

w dniu 10  maja 2019 r. pod nr 2770. Została zamieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. 

18. Uchwała nr VI/40/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do 

kategorii dróg gminnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.    

W ślad za podjęciem uchwały skierowany został wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego w Łodzi  o nadanie numeru  drogi publicznej  gminnej. 

Uchwała będzie obowiązywać od 1.01.2020 r. 

19. Uchwała nr XI/91/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zaliczenia 

dotychczasowych dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych 

Miasta Rawa Mazowiecka do kategorii dróg gminnych.  

Uchwała wejdzie w życie 01.01.2020 r.  

20. Uchwała nr XX/149/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie zaopiniowania 

propozycji planu aglomeracji miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

21. Uchwała nr VII/51/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wykorzystania energii 

geotermalnej. 

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. Została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka.  

22. Uchwała nr VI/49/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu 

Wspierania Rodziny dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2021. 

Uchwała jest realizowana na bieżąco. Przyjęty program stanowi podstawę 

kierunków działań w zakresie wspierania rodziny. 

Przyjęty program stanowi podstawę kierunków działania w zakresie wspierania 

rodziny o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

23. Uchwała nr VII/54/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku 

 o wypłatę dodatku energetycznego. 



Wnioski o ustalenie prawa do dodatku energetycznego składane są na formularzu 

wniosku zgodnie z wzorem wniosku stanowiącym załącznik do uchwały.  

24. Uchwała nr XXXVI/256/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rawa Mazowiecka na 

lata 2017-2022. 

Uchwała jest realizowana, strategia stanowi podstawę planowania społecznego 

 i wyznacza kierunki działań w zakresie lokalnej polityki społecznej. 

25. 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. 

26. Uchwała nr IV/19/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania 

indywidualnych spraw  

z zakresu administracji publicznej. 

Udzielone upoważnienie dotyczy realizacji spraw z zakresu ustalania prawa do 

dodatku energetycznego.  

27. Uchwała nr IV/20/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 

Uchwała weszła w życie 1 kwietnia 2019 r. i jest realizowana. Zmiana statutu 

dotyczy przejęcia z dniem 1 kwietnia br. przez MOPS do realizacji zadań  

z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych. 

28. Uchwała nr IV/21/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/8/18 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Osłonowego Miasta Rawa Mazowiecka w zakresie zapewnienia posiłku 

dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023. 

29. Uchwała nr XX/150/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zawarcia 

porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia przez Miasto Rawa 

Mazowiecka zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

Uchwała jest realizowana zgodnie z jej treścią. 

30. Uchwała nr V/36/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 

planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie 

Mazowieckiej na lata 2019-2023. 



Uchwała wprowadziła obecnie obowiązujący „Wieloletni Plan…”; w najbliższym 

czasie planowana jest aktualizacja „Wieloletniego Planu…”; obecnie 

obowiązująca Uchwała jest realizowana w następujący sposób: 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa 

Mazowiecka – Faza II” (Tabela Nr 1) – obecnie trwa realizacja Projektu. Stan 

realizacji poszczególnych zadań, uwzględnionych w Wykazie zadań 

inwestycyjnych, przedstawia się następująco: 

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w Rawie 

Mazowieckiej w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej  - zadanie zrealizowane; 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej, Paska – zadanie zrealizowane; 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i w ul. Jeziorańskiego -  zadanie 

zrealizowane; 

• Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej oraz   

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Fredry – zadanie zrealizowane; 

• Renowacja kanalizacji sanitarnej ul. Zwolińskiego – zadanie zaplanowane do realizacji 

na 2020r. 

• Budowa sieci wodociągowej dla terenu osiedla mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej 

w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej  - zadanie zrealizowane; 

• Sterowanie i monitoring Ujęcia wody Boguszyce (urządzenia techniczne, 

oprogramowanie z licencją, projekt i montaż) – zadanie w trakcie realizacji; obecnie trwa 

testowanie zastosowanych rozwiązań; 

• Zadania w ramach Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni ścieków Żydomice:  

a) Wyposażenie technologiczne w komorze denitryfikacji II; Modernizacja studni osadu 

surowego; Renowacja powierzchni w komorach ciągu ściekowego; Modernizacja 

budynku po stacji Trafo; Montaż przepływomierza dla odcieków z wirówki (ob. nr 

9); Montaż przepływomierza do tłuszczy (ob. nr 8.3); Dostosowanie (adaptacja) 

zbiornika odcieków z wirówki na zbiornik odpadów (ob. Nr 9) – planowane do 

realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie zaplanowane do realizacji na 

rok 2019 – trwają przygotowania do uruchomienia postępowania przetargowego; 



b) Dostawa i montaż wagi samochodowej – zadanie zrealizowane. 

c) Montaż sita bębnowego przed stacją zlewną ścieków – zadanie zrealizowane. 

d) Dostawa i montaż modułu kogeneracyjnego (Oczyszczalnia) – zadanie zrealizowane. 

 

Pozostałe zadania w ramach „Wieloletniego Planu…” (ujęte w Tabeli nr 2 – Wykazie zadań 

inwestycyjnych): 

•  „Instalacja do korekty pH wraz ze zbiornikiem magazynowym” –zadanie zrealizowane; 

• „Układ wspomagający prace WKF (drugi WKF)” – zadanie zaplanowane do realizacji w 

roku 2022; 

• „Instalacja do przeróbki osadu przefermentowanego” – zadanie zaplanowane do 

realizacji w roku 2022; 

• „Przebudowa kanału doprowadzającego ścieki do oczyszczalni (opracowanie opinii 

technicznej)” – zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 roku; 

• „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Księże Domki” – zadanie zaplanowane do 

realizacji w latach 2021-2022; 

• „Przebudowa kanalizacji sanitarnej – kanał tłoczny od PG do os. Zamkowa Wola” – 

zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021-2022; 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w odejściu bocznym od ul. Słowackiego” – zadanie 

zaplanowane do realizacji wspólnie z Urzędem Miasta w roku 2020 – Spółka jest w 

posiadaniu dokumentacji projektowej; 

• Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszowskiej – zadanie zaplanowane do 

realizacji w roku 2019 – zadanie nierozpoczęte; 

• „Budowa oczyszczalni wód deszczowych (3 szt.)” – zadanie zaplanowane do realizacji w 

latach 2020-2021, opracowano dokumentację projektową; 

• „Przebudowa kanalizacji deszczowej – ul. Południowa” – zadanie zrealizowane; 



• „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Katowicka – Tatar” – zadanie zaplanowane do 

realizacji w latach 2022-2023;  

• „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Gąsiorowskiego i Lenartowicza” – zadanie 

zaplanowane do realizacji wspólnie z Urzędem Miasta na lata 2019-2020 – zadanie w 

trakcie realizacji;  

• „Modernizacja stacji SUW Tatar” – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-

2021; 

• „Przebudowa wodociągu w ul. Polnej – od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3-go 

Maja” – zadanie zaplanowane do realizacji wspólnie z Urzędem Miasta w roku 2020;  

• Przebudowa wodociągu w odejściach bocznych w ul. Polnej – zadanie zaplanowane do 

realizacji wraz z Urzędem Miasta w roku 2019; 

• Budowa sieci wodociągowej w odejściu bocznym od ul. Słowackiego - zadanie 

zaplanowane do realizacji wspólnie z Urzędem Miasta w roku 2020 – Spółka jest w 

posiadaniu dokumentacji projektowej; 

• Budowa wodociągu w ul. Willowej - – zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2019 – 

podpisano umowę z wykonawcą zadania; 

• Przebudowa wodociągu w ul. Mickiewicza – od ul. Krakowskiej do ul. Reymonta - – 

zadanie zaplanowane do realizacji wraz z Urzędem Miasta w roku 2019; 

• Budowa nowej siedziby Spółki – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2021; 

zadanie nierozpoczęte; 

31. Uchwała nr XI/87/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała wprowadziła regulamin, który obowiązuje od 18.10.2019 roku (dzień 

publikacji Uchwały w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym).  

32. Uchwała nr XI/88/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dopłat z budżetu 

miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców 

usług określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała jest realizowana zgodnie z jej treścią.  



33. Uchwała nr VI/44/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości 

w drodze darowizny. 

34. Uchwała nr VII/51/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

35. Uchwała nr VII/52/19 z  dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy  

ul. Słowackiego. 

36. Uchwała nr XXXIV/239/17 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka obręb ewidencyjny nr 7. 

37. Uchwała nr XXI/158/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Białej. 

38. Uchwała nr XIX/140/16 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie nabycia lokali 

mieszkalnych położonych w budynku przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 

w Rawie Mazowieckiej. 

39. Uchwała nr XXXVII/262/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego. 

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

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

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

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

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4. 

42. Uchwała nr X/78/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 

Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Księże Domki. 

43. Uchwała nr IX/76/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miasto Rawa 

Mazowiecka. 

Uchwała opublikowana w dniu 22.08.2019 r. w Dzienniku Urzędowym 



Województwa Łódzkiego. W dniu 28.08.2019 r. Wydział Prawny, Nadzoru 

 i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniósł zastrzeżenie co do legalności  

zapisów zawartych w §7 , § 20 ust. 2 i 4 Regulaminu oraz załączników 1 i 7 do 

Regulaminu. 

44. Uchwała nr XI/86/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR 

IX/76/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 2019 r. w sprawie określenia 

wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego w Gminie 

Miasto Rawa Mazowiecka. 

Uchwała zmieniająca Uchwałę IX/76/2019, uwzględniająca zastrzeżenia Wydziału 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi została 

przekazana do publikacji. Uchwała wejdzie w życie w terminie 14 dni od 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

45. Uchwała nr XIX/135/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata  

2016-2025.  

W zakresie projektu Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka: 

1. Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji 

społecznej, w tym kulturalnej- zadanie jest w trakcie realizacji. Na początku 

października została zakończona jedna z najważniejszych robót, tzw. szycie 

murów, które spowodowało ich wzmocnienie. W październiku powinien także 

zostać osiągnięty stan surowy zamknięty. Zakłada się, że do końca roku budynek 

powinien zostać oddany do użytkowania. 

2. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia oraz Rewaloryzacja Parku Miejskiego- oba 

zadania zostały zakończone. 

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego. Uzyskano wszystkie decyzje od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Gotowa jest dokumentacja. Obecnie trwają przygotowania do 

przetargu. Przygotowywany jest także wniosek o pozwolenie na budowę. W IV 

kwartale planowane jest wyłonienie wykonawcy. 

 

W zakresie projektu Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów 

Mieszkaniowych: 

We wrześniu zostały zakończone konsultacje społeczne, które miały następującą 



formę: ankieta, punkty konsultacyjne w trzech wydziałach urzędu oraz spotkanie z 

mieszkańcami, które odbyło się na początku września. Podczas spotkania 

mieszkańcom zaprezentowano instrumenty wsparcia. Do końca roku planowane jest 

opracowanie i ogłoszenie konkursu na elewacje oraz poradnik dla właścicieli 

nieruchomości. Obecnie oczekuje się na stanowisko konserwatora zabytków 

dotyczące kolorystyki elewacji oraz dachów. 

 

W zakresie projektów o charakterze społecznym ujętych w programie rewitalizacji: 

1. Wykluczamy Wykluczenie 

Szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów realizowane 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” 

zostały wznowione we wrześniu. We wrześniu został także ogłoszony przetarg na 

dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby projektu. Obecnie trwa wybór 

wykonawcy. 

2. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

Podczas wakacji wykorzystanie lokalu RCOP było mniejsze niż wcześniej, co mogło 

być spowodowane sezonem urlopowym. Pod koniec września zostało zorganizowane 

spotkanie dotyczące pozyskiwania środków na dofinansowanie od samorządu 

Województwa Łódzkiego. W spotkaniu wzięło udział 16 osób. W październiku jest 

planowane szkolenie z rozliczania dotacji. 

3. Program Aktywizacja i Integracja 

W czerwcu zakończyła się druga edycja projektu. Wzięło w niej udział 10 osób, w 

tym 3 z obszaru rewitalizacji. Część aktywizacyjna realizowana była we współpracy z 

Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej 

Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi. Prace społecznie użyteczne były prowadzone 

na terenie miasta Rawa Mazowiecka w następujących obiektach: Żłobek Miejski 

Tuptuś, Muzeum Ziemi Rawskiej, Przedszkola Miejskie, OSIR, RAWIK. Projekt był 

realizowany w roku 2018 i 2019. Jego realizacja zakończyła się w 2019 roku. 

4. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza 

Z okazji Dnia Papieskiego, który przypadał w niedzielę, 13. października rawscy 

skauci zorganizowali dla najmłodszych Grę Papieską. Gra odbywała się w parku 

miejskim, gdzie każda drużyna musiała rozwiązać zadania związane z postacią św. 



Jana Pawła II. 

 

46. Uchwała nr XXI/155/16 z dnia 27 października 2016 r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka 

na lata 2016-2025. 

W zakresie projektu Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka: 

 

1. Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji 

społecznej, w tym kulturalnej- zadanie jest w trakcie realizacji. Na początku 

października została zakończona jedna z najważniejszych robót, tzw. szycie murów, 

które spowodowało ich wzmocnienie. W październiku powinien także zostać 

osiągnięty stan surowy zamknięty. Zakłada się, że do końca roku budynek powinien 

zostać oddany do użytkowania. 

2. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz  

z zagospodarowaniem otoczenia oraz Rewaloryzacja Parku Miejskiego- oba zadania 

zostały zakończone. 

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego. Uzyskano wszystkie decyzje od Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. Gotowa jest dokumentacja. Obecnie trwają przygotowania do przetargu. 

Przygotowywany jest także wniosek o pozwolenie na budowę. W IV kwartale 

planowane jest wyłonienie wykonawcy. 

 

W zakresie projektu Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów 

Mieszkaniowych: 

We wrześniu zostały zakończone konsultacje społeczne, które miały następującą 

formę: ankieta, punkty konsultacyjne w trzech wydziałach urzędu oraz spotkanie z 

mieszkańcami, które odbyło się na początku września. Podczas spotkania 

mieszkańcom zaprezentowano instrumenty wsparcia. Do końca roku planowane jest 

opracowanie i ogłoszenie konkursu na elewacje oraz poradnik dla właścicieli 

nieruchomości. Obecnie oczekuje się na stanowisko konserwatora zabytków 

dotyczące kolorystyki elewacji oraz dachów. 

 

W zakresie projektów o charakterze społecznym ujętych w programie rewitalizacji: 

1. Wykluczamy Wykluczenie 



Szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów realizowane 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” 

zostały wznowione we wrześniu. We wrześniu został także ogłoszony przetarg na 

dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu na potrzeby projektu. Obecnie trwa wybór 

wykonawcy. 

2. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

Podczas wakacji wykorzystanie lokalu RCOP było mniejsze niż wcześniej, co mogło 

być spowodowane sezonem urlopowym. Pod koniec września zostało zorganizowane 

spotkanie dotyczące pozyskiwania środków na dofinansowanie od samorządu 

Województwa Łódzkiego. W spotkaniu wzięło udział 16 osób. W październiku jest 

planowane szkolenie z rozliczania dotacji. 

3. Program Aktywizacja i Integracja 

W czerwcu zakończyła się druga edycja projektu. Wzięło w niej udział 10 osób, w 

tym 3 z obszaru rewitalizacji. Część aktywizacyjna realizowana była we współpracy z 

Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej 

Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi. Prace społecznie użyteczne były prowadzone 

na terenie miasta Rawa Mazowiecka w następujących obiektach: Żłobek Miejski 

Tuptuś, Muzeum Ziemi Rawskiej, Przedszkola Miejskie, OSIR, RAWIK. Projekt był 

realizowany w roku 2018 i 2019. Jego realizacja zakończyła się w 2019 roku. 

4. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza 

Z okazji Dnia Papieskiego, który przypadał w niedzielę, 13. października rawscy 

skauci zorganizowali dla najmłodszych Grę Papieską. Gra odbywała się w parku 

miejskim, gdzie każda drużyna musiała rozwiązać zadania związane z postacią św. 

Jana Pawła II. 

 

47. Uchwała nr XXV/188/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy partnerstwa z Parafią Ewangelicko- Augsburską w Rawie 

Mazowieckiej. 

Dzienny Dom Seniora, dysponujący 30 miejscami, działa w pomieszczeniach na 

parterze budynku parafii ewangelicko- augsburskiej. W 2019 roku placówka 

została włączona w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie 

Mazowieckiej i obecnie nadzór nad nią sprawuje MOPS. 



48. Uchwała nr VI/48/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie uzgodnienia zakresu 

prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody pomników przyrody. 

Przedmiotowa uchwała dotyczy prac pielęgnacyjnych oraz konserwacyjnych  

2 sztuk dębów szypułkowych zlokalizowanych na Placu Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej. Wskazane w uchwale prace pielęgnacyjne 

 i konserwacyjne wykonywane będą w ramach zadania „Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego„ 

 w okresie od I kw. 2020 r. do IV 2021 r. Dokładny termin wykonania prac 

pielęgnacyjnych i konserwacyjnych dębów szypułkowych, a w konsekwencji 

termin wykonania Uchwały nr VI/48/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. będzie znany  

w momencie przedstawienia przez Wykonawcę zadania harmonogramu realizacji 

zadania.  

49. Uchwała nr VIII/64/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci 

publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 

Rawa Mazowiecka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 roku. 

Uchwała obowiązuje, uchwała została ogłoszona w dniu 11.07.2019 r.  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego pod poz. 3956, obowiązuje od 

26 lipca 2019 r. 

50. 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. 

Uchwała obowiązuje. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z 15 lutego 2018 r., poz. 824.  

51. 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. 

Uchwała obowiązuje. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2018 r., poz. 4904. 



52. 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.  

Uchwała obowiązuje. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2018 r., poz. 4905. 

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

wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 

 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz warunków 

zwolnienia z tej opłaty. 

Uchwała obowiązuje. Została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2018 r., poz. 4906. 

54. Uchwała nr III/12/18 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 

55. 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 2019 r. 

Uchwała obowiązuje, program jest realizowany w 2019 r. Uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 

12.07.2018r. pod numerem 3482. 

56. Uchwała Nr XLII/304/18 z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała obowiązuje, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego w dniu 12.07.2018r. pod numerem 3482. 

57. 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. 

Uchwała obowiązuje i została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego z dnia 27.09.2018 r. pod numerem 4903. 

58. Uchwała nr IX/71/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze.- obowiązuje, uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 

16.08.2019 r. pod numerem 4544. 

59. Uchwała nr VI/46/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta  

w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta za pierwsze półrocze 2019 r. i w terminie do dnia  30 marca 2020 r. 

przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2019 rok.  

60. Uchwała nr VI/47/19 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2019-2022. 

Uchwała realizowana równolegle z uchwałą budżetową na 2019 r. Burmistrz 

Miasta do dnia 31 sierpnia 2019 r. przedłożył Radzie Miasta  informację  

o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF, a w terminie do dnia 30 marca  

2020 r. przedłoży informację o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich 

ujętych w WPF na lata 2019-2022.  

61. Uchwała nr VII/57/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta w 

terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta za pierwsze półrocze 2019 r.,  i w terminie do dnia  30 marca 2020 r. 

przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2019 rok.  

62. Uchwała nr VIII/61/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu 

Miasta Rawa Mazowiecka. 

Uchwała w trakcie realizacji. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta  

w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu 



Miasta za pierwsze półrocze 2019 r.i w terminie do dnia  30 marca 2020 r. 

przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2019 rok.  

63. Uchwała nr XI/70/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru 

formularzy informacji i deklaracji podatkowych w podatku od nieruchomości. 

Uchwała obowiązuje i jest stosowana przez podatników w zakresie składania 

deklaracji i informacji podatkowej w podatku od nieruchomości. 

64. Uchwała nr XI/73/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów 

informacji i deklaracji w podatku rolnym. 

Uchwała obowiązuje i jest stosowana przez podatników w zakresie składania 

deklaracji i informacji podatkowej w podatku rolnym. 

65. Uchwała nr XII/81/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych w 

podatku od nieruchomości. 

Uchwała obowiązuje i jest stosowana przez podatników w zakresie składania 

deklaracji i informacji podatkowej w podatku od nieruchomości. 

66. Uchwała nr XXXVI/259/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwała obowiązuje w zakresie poboru należnego podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych i prawnych w 2019 r.  

67. Uchwała nr XXXVI/260/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia 

stawek podatku od środków transportowych. 

Uchwała obowiązuje w zakresie poboru należnego podatku od środków 

transportowych od osób fizycznych i prawnych w 2019 r.  

68. Uchwała nr XXXVI/261/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

 i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej. 

Uchwała obowiązuje w zakresie poboru należnej opłaty targowej na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka w 2019 r. 

69. Uchwała nr XXXVII/265/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały 

 w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej. 

Uchwała obowiązuje w zakresie poboru należnej opłaty targowej na terenie miasta 

Rawa Mazowiecka w 2019 r. 

70. Uchwała nr IV/15/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 

2019 rok. 



Uchwała w trakcie realizacji. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta  

w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta za pierwsze półrocze 2019 r. i w terminie do dnia  30 marca 2020 r. 

przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2019 rok.  

71. Uchwała nr IV/16/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2019-2022 

 i prognozy długu. 

Uchwała w trakcie realizacji. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta  

w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta za pierwsze półrocze 2019 r. i w terminie do dnia  30 marca 2020 r. 

przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2019 rok.  

72. Uchwała nr IV/17/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 

Uchwała pozostaje w realizacji do dnia 31.12.2019 r. 

73. Uchwała nr V/32/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta  

w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta za pierwsze półrocze 2019 r. i w terminie do dnia  30 marca 2020 r. 

przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2019 rok.  

74. Uchwała nr V/33/19 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2019-2022. 

Uchwała realizowana równolegle z uchwałą budżetową na 2019 r. Burmistrz 

Miasta do dnia 31 sierpnia 2019 r. przedłożył Radzie Miasta  informację  

o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF, a w terminie do dnia 30 marca  

2020 r. przedłoży informację o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich 

ujętych w WPF na lata 2019-2022.  

75. Uchwała nr IX/72/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

76. Uchwała nr IX/73/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2019- 2022. 

Uchwała realizowana równolegle z uchwałą budżetową na 2019 r. Burmistrz 



Miasta do dnia 31 sierpnia 2019 r. przedłożył Radzie Miasta  informację  

o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF, a w terminie do dnia 30 marca 

 2020 r. przedłoży informację o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich 

ujętych w WPF na lata 2019-2022.  

77. Uchwała nr IX/74/19 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta 

 w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta za pierwsze półrocze 2019 r. i w terminie do dnia 30 marca 2020 r. 

przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2019 rok.  

78. Uchwała nr X/80/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2019-2022. 

Uchwała realizowana równolegle z uchwałą budżetową na 2019 r. Burmistrz 

Miasta do dnia 31 sierpnia 2019 r. przedłożył Radzie Miasta informację o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF, a w terminie do dnia 30 marca 2020 r. 

przedłoży informację o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich ujętych 

w WPF na lata 2019-2022.  

79. Uchwała nr X/81/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2019 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta w 

terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta za pierwsze półrocze 2019 r.,  i w terminie do dnia  30 marca 2020 r. 

przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2019 rok.  

80. Uchwała Nr XI/89/19 z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2019-2022. 

Uchwała realizowana równolegle z uchwałą budżetową na 2019 r. Burmistrz 

Miasta do dnia 31 sierpnia 2019 r. przedłożył Radzie Miasta  informację  

o przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF, a w terminie do dnia 30 marca  

2020 r. przedłoży informację o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich 

ujętych w WPF na lata 2019-2022.  

81. Uchwała nr XI/90/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 

Rawa Mazowiecka na 2019 rok. 



Uchwała w trakcie realizacji. Burmistrz Miasta przedłożył Radzie Miasta  

w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. informację o przebiegu wykonania budżetu 

Miasta za pierwsze półrocze 2019 r. i w terminie do dnia  30 marca 2020 r. 

przedłoży sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2019 rok.  

 

 

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 14 listopada 2019 r. 
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