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Wstęp 

Miniony 2020 rok to rok bardzo trudny dla mieszkańców naszego miasta, 
naszego kraju i całego świata. Rok naznaczony pandemią koronawirusa. Pandemia 
całkowicie wywróciła całe nasze życie zarówno w sferze gospodarczej jak i kulturowej, 
czy społecznej. Już na początku roku pewnym było, że przed nami wielkie wyzwanie, 
ale jednocześnie wielka niewiadoma. Czas izolacji, osobistych problemów i dramatów 
wielu rodzin spowodował, że wielu z nas chciałoby ten okres wykreślić nie tylko 
z kalendarza ale i z pamięci. Jednak życie toczy się dalej. Musimy wspólnie to co złe 
i trudne przekuć w coś dobrego, coś co pozostanie z nami na zawsze i spowoduje, że 
jako społeczność staniemy się bardziej silni i zmotywowani do dalszych działań. Mam 
tutaj na myśli ludzką solidarność, bezinteresowne zaangażowanie, współpracę 
i poświęcenie dla drugiego człowieka. Żeby to, co było dane nam wspólnie przeżyć 
dało nam wszystkim motywację do pozytywnego myślenia i działania, w którym dobro 
człowieka i naszej lokalnej społeczności będzie zawsze na pierwszym miejscu. 

W tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie starałem się podejmować słuszne 
decyzje, decyzje które czasami były bardzo trudne. Mam świadomość, że nie wszystko 
to co wykonywałem jako burmistrz miasta spotykało się z pozytywnymi opiniami 
mieszkańców. Zapewniam jednak, że wszystkie Państwa wypowiedzi i opinie, 
szczególnie te negatywne starałem się przemyśleć i wyciągnąć z nich właściwe 
wnioski do dalszego działania. Każdego dnia idąc do urzędu nie wiedziałem z czym 
dodatkowo przyjdzie nam się zmierzyć w danym dniu. Wiele działań z mojej strony już 
na samym początku napotykało trudności. Trzeba było zorganizować zaopatrzenie 
mieszkańców w niedostępny i deficytowy towar jakim w tym czasie były maseczki, do 
bezpiecznego funkcjonowania urzędu, szkół, przedszkoli i żłobka niezbędne były 
odpowiednie środki dezynfekcyjne, ozonatory, dozowniki itp. Musieliśmy też z dnia na 
dzień zmierzyć się ze zmianą organizacji pracy zarówno w urzędzie jak również 
szkołach, przedszkolach, żłobku, instytucjach kultury, obiektach sportowych. Dzięki 
zaangażowaniu, zapobiegliwości i bardzo aktywnej pracy całego zespołu pracowników 
udało nam się zorganizować pomoc dla potrzebujących mieszkańców. Uruchomione 
zostały numery telefonów pod które mieszkańcy mogli dzwonić i zgłaszać swoje 
potrzeby i problemy. Każdy zgłoszony wniosek rozpatrywany był indywidualnie z 
wnikliwością i zrozumieniem. W większości przypadków była to praca pod presją 
czasu. Zarówno ja jak i pracownicy naszego urzędu cały czas pozostawaliśmy do 
Państwa dyspozycji. Pomimo nałożonych restrykcji i obostrzeń staraliśmy się,  aby ten 
kontakt odbywał się nie tylko mailowo czy telefonicznie, ale również i osobiście.  

Kiedy przygotowywałem ten raport, pojawiła się nadzieja na powrót do 
normalności – na wygaszenie pandemii. Życzę nam wszystkim żeby ten powrót 
nastąpił jak najszybciej, żebyśmy wszyscy mogli spokojnie żyć i pracować, nie myśląc 
o tej strasznej chorobie. 

Pozwoliłem sobie na taką dłuższa refleksję w odniesieniu do pandemii, 
ponieważ stała się ona w 2020 roku elementem, który nie tylko zdominował wszystkie 
dotychczasowe problemy społeczeństwa, ale stworzył też kolejne. Niektóre z nich już 
się ujawniły, ale z pewnością będą też kolejne, na tę chwilę jeszcze nam nieznane.  

Jednak pomimo piętrzących się trudności udało nam się zrealizować szereg 
zadań,  wśród których jest między innymi wiele inwestycji. Realizacja inwestycji w 
okresie pandemii to wielkie wyzwanie, które w wielu przypadkach było niezależne od 
podejmowanych przez nas starań. Szczegółowo przybliżę Państwu zrealizowane w 
poprzednim roku zadania w dalszej, merytorycznej części przedmiotowego raportu.  
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W mojej ocenie, pomimo nieprzewidzianych z powodu pandemii okoliczności, 
rok 2020 był rokiem owocnym pod wieloma względami.  

Na ten sukces ogromny wpływ miała dobra współpraca pomiędzy Burmistrzem 
z Radą Miasta i Mieszkańcami Rawy Mazowieckiej. Pragnę tutaj podziękować 
wszystkim za merytoryczną i spokojną współpracę na rzecz naszej małej ojczyzny. 
Dziękuję też wszystkim współpracownikom i partnerom za sumienność, życzliwość i 
pełne zaangażowanie w codzienną pracę. Jednak ostateczną ocenę naszych działań 
pozostawiam dla Państwa Radnych i wszystkich mieszkańców Rawy Mazowieckiej. 

Na zakończenie pragnę Państwa poinformować, że począwszy od dnia, w 
którym przedstawię raport Radzie Miasta Rawa Mazowiecka mieszkańcy Rawy 
Mazowieckiej będą mogli zgłaszać się do udziału w debacie nad raportem o stanie 
miasta. Zgłoszenia będą przyjmowane i rejestrowane w biurze Rady Miasta. 
Szczegółowe informacje  będą dostępne  na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka i w Biuletynie Informacji Publicznej po 20 maja 2021 r.  
 
 

Piotr Irla  
 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 
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Demografia 
 

Rawa Mazowiecka zamknęła 2020 rok liczbą mieszkańców wynoszącą 16 794 
(dane z zasobów ewidencji ludności miasta Rawa Mazowiecka), z czego 52,3% 
stanowią kobiety, a 47,7% mężczyźni. W odniesieniu do roku 2019 liczba 
mieszkańców zmalał o koło 200 osób. Trend taki daje się zauważyć od początku 
obecnego stulecia - w latach 2002-2019 liczba mieszkańców zmalała o 3,0%. Średni 
wiek mieszkańców wynosi 41,7 lat i jest nieznacznie mniejszy od średniego wieku 
mieszkańców województwa łódzkiego oraz porównywalny do średniego wieku 
mieszkańców całej Polski. Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej zawarli w 2020 roku 128 
małżeństw (w roku poprzednim 153), co odpowiada 4,2 małżeństwom na 1000 
mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie 
mniej od wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,3 rozwodów 
przypadających na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie mniej od wartości dla 
województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla kraju. 27,2% 
mieszkańców Rawy Mazowieckiej jest stanu wolnego, 58,4% żyje w małżeństwie, 
3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,9% to wdowy/wdowcy. Rawa Mazowiecka 
ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -5. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu - 
0,29 na 1000 mieszkańców Rawy Mazowieckiej. W 2020 roku urodziło się 311 dzieci 
(w roku poprzednim 285), w tym 42,7% dziewczynek i 57,3% chłopców. Średnia waga 
noworodków to 3434 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek 
liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,83 i jest znacznie większy od 
średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej 
dla całego kraju. W 2020 roku w Rawie Mazowieckiej odnotowano 351 zgonów (w roku 
poprzednim 311).  35,4% zgonów w Rawie Mazowieckiej spowodowanych było 
chorobami układu krążenia, przyczyną 23,2% zgonów w Rawie Mazowieckiej były 
nowotwory, a 7,1% zgonów spowodowanych było chorobami układu oddechowego. 
Na 1000 mieszkańców Rawy Mazowieckiej przypada 9.35 zgonów. Jest to znacznie 
mniej od wartości średniej dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości 
średniej dla kraju.  

W 2020 roku zarejestrowano 119 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 270 
wymeldowań. W tym samym roku 5 osób zameldowało się z zagranicy oraz 
zarejestrowano 1 wymeldowanie za granicę. 57,5% mieszkańców Rawy Mazowieckiej 
jest w wieku produkcyjnym, 18,9% w wieku przedprodukcyjnym, a 23,6% 
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Jest to znacznie więcej od wartości dla 
województwa łódzkiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. 49,2% wszystkich 
pracujących ogółem stanowią kobiety, a 50,8% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane 
w Rawie Mazowieckiej wynosiło w 2020 roku 3,8% (4,1% wśród kobiet i 3,5% wśród 
mężczyzn). Jest to znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla 
województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla 
całej Polski. W 2020 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rawie 
Mazowieckiej wynosiło 4 027,10 PLN, co odpowiada 83.30% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo 
mieszkańców Rawy Mazowieckiej 956 osób wyjeżdża do pracy do innych 
miejscowości, a 1454 pracujących przyjeżdża do pracy spoza miasta - tak więc saldo 
przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 498. 50,0% aktywnych zawodowo 
mieszkańców Rawy Mazowieckiej pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo), 17,8% w przemyśle i budownictwie, a 14,6% w sektorze 
usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, 
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informacja i komunikacja) oraz 1,4% pracuje w sektorze finansowym (działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 
 
Edukacja i szkolnictwo 
 

Prognozy demograficzne mają wpływ na edukację i bezpośrednio związane są 

z funkcjonowaniem żłobka, przedszkoli oraz szkół miejskich. Szczegółowa analiza 

liczby dzieci z poszczególnych roczników daje możliwość monitorowania potrzeb 

w tym zakresie. Sieć szkół i przedszkoli oraz infrastruktura są dostosowane do 

aktualnych potrzeb.  

 

Liczba dzieci w poszczególnych grupach edukacyjnych 

 

Mieszkańcy Rawy Mazowieckiej 2020 17 280 100% 

urodzeni w roku 
wiek w r. szk. 

2020/2021 
liczba osób wiek % 

2020 0 173 1,00% 

2019 1 159 0,92% 

2018 2 174 1,01% 

2017 3 181 1,05% 

2016 4 183 1,06% 

2015 5 182 1,05% 

2014 6 172 1,00% 

2013 7 194 1,12% 

2012 8 215 1,24% 

2011 9 206 1,19% 

2010 10 209 1,21% 

2009 11 199 1,15% 

2008 12 193 1,12% 

2007 13 193 1,12% 

2006 14 181 1,05% 

2005 15 158 0,91% 

2004 16 152 0,88% 

2003 17 158 0,91% 

2002 18 150 0,87% 

Razem 3432 18,86% 

grupa wiekowa liczba osób 
rozkład 

grup wiekowych 
 

0 - 2 506 2,93%  

3 - 5 546 3,16%  

6 172 1,00%  

7 - 9 615 3,56%  

10-14 975 5,64%  

15-18 618 3,58%  
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Szkoły podstawowe 
 

Na terenie miasta w 2020 r. funkcjonowały 3 szkoły podstawowe, do których 

uczęszczało 1934 uczniów w 91 oddziałach (w tym oddziały przedszkolne: 208 os. na 

9 oddziałów): 

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki (SP1) – 786 uczniów/38 

oddziałów (w tym oddziały przedszkolne: 95 uczniów w 4 oddziałach;  

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej (SP2) – 625 uczniów/28 

oddziałów (w tym oddziały przedszkolne: 63 uczniów w 3 oddziałach); 

• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego (SP4) – 523 uczniów/25 

oddziałów (w tym oddziały przedszkolne: 50 uczniów w 2 oddziałach). 

 

Przy następujących szkołach funkcjonowały oddziały integracyjne: 

• SP1: 1 oddział 

• SP2: 4 oddziały 

 

Wg danych na koniec 2020 r. jeden uczeń korzystał z nauczania indywidualnego. 

Średnia liczba uczniów w oddziale w 2020 r. wynosiła 21,25, a w poszczególnych 

szkołach kształtowała się następująco: 

• SP1: 20,68, 

• SP2: 22,32, 

• SP4: 20,92. 

 

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (zgodnie z danymi z systemu Vulcan) w szkołach 

podstawowych zatrudnionych było 219 nauczycieli na 234,93 etatu, w tym:  

 

 
brak stopnia stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Ogółem 

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

SP1 1 1,00 1 1,00 24 20,06 45 9,40 50 55,35 87 91,05 

SP2 0 0 2 2,15 18 18,23 33 19,21 34 39,35 70 77,96 

SP4 0 0 2 2,15 2 2,70 44 19,83 38 46,60 62 65,92 

Razem 1 1,00 5 5,30 44 40,99 122 48,44 122 141,30 219 234,93 
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Wydatki gminy na działalność szkół podstawowych wyniosły w 2020 r.: 

21 901 040,70 zł, z czego 13 693 193,00  zł (62,60%) pokryte zostało z subwencji 

oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. 

Średni koszt kształcenia jednego ucznia wyniósł w 2020 r.:  11324,22 zł 

Wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół miejskich w 2020 r.: 

 

Wyszczególnienie 2020 

SP Nr 1 
8 477 044,25 zł  

W tym: 

80101 – szkoły podstawowe 6 704 119,79 zł  

80103 – oddziały zerowe 700 221,72 zł  

80146 – doskonalenie zawodowe 2199,00  zł  

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnych form organizacji nauki w oddziałach "0" 
52 174,08 zł  

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnych form organizacji nauki w szkołach 
669 859,75 zł  

85401 – świetlice szkolne 207 378,72  zł  

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 
68 312,00  zł  

80195 - pozostała działalność 72 779,19  zł  

SP Nr 2 
6 769 355,31 zł  

W tym: 

80101 – szkoły podstawowe 4 873 599,05  zł  

80103 – oddziały zerowe 487 176,73  zł  

80146 – doskonalenie zawodowe 10 235,40 zł  

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnych form organizacji nauki w oddziałach "0" 
68 803,60 zł  

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnych form organizacji nauki w szkołach 
491 191,68  zł  

85401 – świetlice szkolne 246 537,37  zł  

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 
48392,00 zł  

80195 - pozostała działalność (ujęto tu również realizację 

projektów współfinansowanych przez UE w kwocie 439 

445,91 zł) 

543 419,48 zł  

SP Nr 4 
6 654 641,14  zł  

W tym: 

80101 – szkoły podstawowe 5 284 469,10 zł  

80103 – oddziały zerowe 605 636,10 zł  

80146 – doskonalenie zawodowe 5 228,00 zł  

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnych form organizacji nauki w oddziałach "0" 
151 690,27 zł 

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnych form organizacji nauki w szkołach 
356 033,41 zł  

85401 – świetlice szkolne 183 131,26 zł  



 

 

 

St
ro

n
a9

 

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 
41 080,00 zł  

80195 - pozostała działalność 27 373,00 zł  

Razem szkoły 21 901 040,70 zł  

 

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

• dokształcanie i doskonalenie zawodowe – 17 662,40 zł (ze względu na 

ograniczenia związane z COVID-19 wydatki na kursy, szkolenia i inne formy 

doskonalenia zawodowego uległy drastycznemu obniżeniu, gdyż przez dłuższy 

czas firmy szkoleniowe praktycznie nie organizowały żadnej formy doskonalenia 

zawodowego); 

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli: 105 218,00 zł 

• fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli emerytów – 23421,00 zł  

• stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 178 808,00 zł (wypłacono 

283 stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w za I semestr roku 

szkolnego 2019/2020 (płatne w II.2020 r.) i 438 stypendiów za II semestr roku 

szkolnego 2019/2020 (płatne w VI.2020 r.) 

 

Poza tym Miasto Rawa Mazowiecka realizowało następujące zadania oświatowe: 

• w okresie I – XII 2020 roku wypłacono stypendia socjalne dla 61 uczniów na kwotę 

-  28 807,40 zł; 

• w  okresie I – XII 2020  roku wypłacono 15 zasiłków szkolnych -  9 300,00 zł 

• wydatki poniesione na realizację programu „Wyprawka szkolna 2020” dla 11 

uczniów: 2 707,65 zł; 

• dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół  (dowóz 8 uczniów) - umowy z rodzicami 

– 2 337,82 zł; 

• dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – umowy z przewoźnikami na dowóz 9 

uczniów – 53 482,38 zł. 

 

 

Przedszkola 
 

W 2020 r. funkcjonowały 3 przedszkola gminne (dane wg SIO na 30.09.2020): 

Jednostka Liczba uczniów 

Liczba 

oddziałó

w 

Przedszkole Miejskie Nr 1 

„Tęczowa Jedyneczka” 
168 (w tym 13 osób niepełnosprawnych) 9 

Przedszkole Miejskie Nr 2 

„Niezapominajka” 
146 (w tym 4 osób niepełnosprawnych) 7 

Przedszkole Miejskie Nr 3 

„Bajkowy Zakątek” 
157 (w tym 2 osób niepełnosprawnych) 7 

Razem 
471 (w tym 12 osób 

niepełnosprawnych) 
23 

 

Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. (zgodnie z danymi z systemu Vulcan) 

w przedszkolach zatrudnionych było 63 nauczycieli na 59,18 etatu, w tym:  
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stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani Ogółem 

osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty 

P1 1 1 3 3,36 5 5,28 14 14,01 23 23,65 

P2 0 0 4 3,25 1 0,17 15 13,64 20 17,05 

P3 0 0 2 1,76 8 7,52 10 9,20 20 18,48 

 Razem 1 1 9 8,37 14 12,97 39 36,85 63 59,18 

 

W 2020 r. koszt utrzymania przedszkoli miejskich wyniósł 8 057 894,98 zł, w tym 

dotacja pozyskana z budżetu państwa 956 865,00  zł. 

 

80104 – oddziały przedszkolne 7 414 166,67 zł  

80146 – doskonalenie zawodowe 10 275,30 zł  

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnych form organizacji nauki w oddziałach 

przedszkolnych 

612 167,01 zł 

80195 - pozostała działalność 

W tym: 

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 

nauczycieli 

• fundusz świadczeń zdrowotnych nauczycieli emerytów 

21 286,00 zł 

 

14 782,00 zł 

6 504,00 zł 

Razem 8 057 894,98 zł 

 

 

Funkcjonowanie placówek oświatowych (publicznych) w trakcie COVID-19 

Epidemia koronawirusa mocno wpłynęła na funkcjonowanie rawskich placówek 

oświatowych i opiekuńczych. Musiały one na bieżąco zmagać się z nowymi 

ograniczeniami i wytycznymi poszczególnych ministerstw oraz SANEPIDU. 

Placówki były zobowiązane do opracowania, wdrożenia i ciągłej aktualizacji procedur 

związanych z ich funkcjonowaniem w trakcie częściowego zamknięcia w zależności 

od sytuacji epidemicznej. Procedury były uzgadniane z powiatową stacją SANEPID. 

Placówki zostały odpowiednio wyposażone w odpowiednie środki bezpieczeństwa: 

środki osobistej higieny (np. przyłbice, maseczki, rękawiczki), środki czystości 

i dezynfekcji, sprzęt umożliwiający dezynfekcję (m.in. dozowniki płynu 

dezynfekującego, ozonatory, które zostały zakupione przez Urząd Miasta dla każdej 

szkoły, przedszkola oraz żłobka), czy też termometry bezdotykowe. Zakupy były na 

bieżąco uzupełniane tak by zapewnić maksymalny stopień bezpieczeństwa dla dzieci, 

pracowników oraz rodziców, którzy jednocześnie mieli obowiązek bezwzględnego 

stosowania się do procedur wdrażanych przez placówki, m.in. poprzez 

nieprzyprowadzanie dzieci z objawami gorączki, przeziębienia, czy jakiejkolwiek 

infekcji. 

W placówkach z sal usunięto przede wszystkim dywany. Wyniesiono zbędne ławki 

i krzesełka, pozostawiono tylko odpowiednią ilość tak, by w bezpiecznej odległości 

dzieci mogły przebywać na wyznaczonych stanowiskach. Na półkach, które zwykle 

były wypełnione zabawkami, puzzlami i innymi rzeczami potrzebnymi do procesu 

edukacji pozostały jedynie przedmioty duże, łatwe do dezynfekcji. Meble oraz podłogi 

były dokładnie czyszczone i dezynfekowane certyfikowanymi preparatami 
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odkażającymi. Każda z placówek była zobowiązana do wyznaczenia miejsca 

bezpiecznej izolacji osób z podejrzanymi objawami chorobowymi. 

Zapewnione środki bezpieczeństwa, higieny i dezynfekcji oraz wdrożone procedury 

pozwoliły na to by placówki zwłaszcza zajmujące się opieką nad dziećmi najmłodszymi 

mogły pracować i świadczyć swoje usługi w sposób możliwie ciągły (dzięki wdrożonym 

procedurom dochodziło jedynie do zamykania pojedynczych oddziałów, a nie całych 

placówek). 

Sytuacja była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby podejmowane były 

natychmiastowe decyzje o izolowaniu dzieci, czy pracowników z podejrzanymi 

objawami, a w razie potrzeby o zamykaniu poszczególnych oddziałów. 

 

Przedszkola niepubliczne 
W 2020 r. na terenie Rawy Mazowieckiej funkcjonowały cztery przedszkola 

niepubliczne, do których uczęszczało 200 dzieci w 15 oddziałach. Przedszkola 

niepubliczne były dotowane z budżetu miasta, a wysokość dotacji w 2020 r. wyniosła 

2 983 014,02 zł, w tym: 

• Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Urszula Nowak: 1 710 

894,80 zł (liczba dzieci według stanu na grudzień 2020 roku - 143 dzieci, w tym 

z innych gmin 76 dzieci), 

• Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Domek": 436 570,78 zł (liczba dzieci 

według stanu na grudzień 2020 roku - 35 dzieci, w tym słabowidzący -1, z 

innych gmin 11), 

• Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Kraina" Agnieszka Koperska: 369 421,27 zł 

(liczba dzieci według stanu na grudzień 2020 roku - 34 dzieci, w tym 20 z innych 

gmin. 

• Niepubliczne Przedszkole Plastyczne "EKOgroszki": 466 127,17 zł (liczba 

dzieci według stanu na grudzień 2020 roku - 23 dzieci, w tym z orzeczeniem o 

niepełnosprawności:  – Autyzm/Asperger - 2, Upośledzenie umysłowe w stopniu 

lekkim - 1,  Niepełnosprawność sprzężona – 1, z innych gmin 13 dzieci). 

 

W 2020 r. według stanu na grudzień 2020 roku podstawowa kwota dotacji (PKD) 

na dziecko w przedszkolu wynosiła miesięcznie:  1380,86 zł (100%), natomiast kwota 

przekazywana przedszkolom niepublicznym wynosiła 75%  PKD, czyli 1035,65 zł.  

Dodatkowe powody dotacji: 

Autyzm /Zespół Aspergera – 4 539,60 zł, 

Niepełnosprawność sprzężona – 4 539,60 zł, 

Słabowidzący  - 1 385,77 zł, 

Niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – 1 720,27 zł, 

Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim – 1 385,77 zł. 

Miesięczna kwota dotacji z budżetu państwa na dzieci objęte wychowaniem 

przedszkolnym w przeliczeniu na jedno dziecko wynosiła w 2020 roku – 119,55 zł. 

 

Żłobek miejski 
W Rawie Mazowieckiej funkcjonuje Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi 

„Tuptuś” 

Do żłobka  od września 2020 roku ogółem uczęszczało 113  dzieci, w tym 4  dzieci  

z orzeczeniami. 
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Od 1 września 2020 r. przyjęto dzieci: 

• od 20 tyg. do 1   roku –  17 

• od 1 roku do 1,6 roku –  24 

• od 1,6 roku do 2 roku –  14  

• od 2 roku do 2,6 roku –    5 

• od 2,6 roku do 3 roku –    5 

Liczba personelu 30  osób. Dział opiekuńczy: 17 opiekunek i 1 pielęgniarka (na ¼ 

etatu), personel pomocniczy 9 osób (sprzątaczki, kucharki, dozorca, intendent. Do 

liczby personelu nie wliczono etat 1 opiekunki, która przebywała na urlopie 

rodzicielskim i etat 1 pomocy kucharki przebywającej na urlopie wychowawczym. Na 

ich miejsca są przyjęte panie na zastępstwa wykazane w liczbie personelu).  

Koszt funkcjonowania żłobka za 2020 r. wyniósł 1.875.779,36 zł. 

Jednocześnie na działalność żłobka w 2020 r. pozyskano dotację z programów 

rządowych Program „Maluch” - moduł 2  w wysokości 197.340,00  zł. 

 

Karta Dużej Rodziny 3+ 
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci, 

wdrożony został projekt pod nazwą Karta Dużej Rodziny 3+. Celem projektu jest 

podjęcie działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie naszego Miasta. 

Prawo do posiadania karty przysługuje: 

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony; 

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

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

następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie 

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

roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie 

z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce, 

nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia; 

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres 

ważności orzeczenia; 

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

w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym 

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

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 

30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane 

ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 

30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej 

placówce, zgodnie z oświadczeniem, o planowanym terminie ukończenia nauki 

w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia. 

Prawo do posiadania karty nie przysługuje: 

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

ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy 

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

nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do 

co najmniej trojga dzieci; 
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2) rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, 

w przypadku, gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe 

sprawowanie pieczy zastępczej. 

Kartę będzie otrzymywał każdy członek rodziny wielodzietnej. 

Wypełniony wniosek o wydanie karty dużej rodziny 3+ należy złożyć w Urzędzie 

Miasta Rawa Mazowiecka - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Pl. M. J. 

Piłsudskiego 5 lub w Biurze Obsługi Mieszkańców. 

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

rok życia, niezbędne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia wydanego przez 

odpowiednią placówkę oświatową o pobieraniu nauki w szkole lub szkole wyższej. 

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

Piłsudskiego 5, pok. nr 7 (parter), telefon 46 814 37 69. 

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 

Jednym z zadań gmin prowadzonym na rzecz rodzin jest obowiązek wydawania 

Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Zadanie to było realizowane przez cały rok 2020.  

 

Prawo do posiadania Karty 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez 

którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli 

na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Członkami rodziny wielodzietnej są: 

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

lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka; 

2. małżonek rodzica; 

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

rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie 

zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 697 i 1292). 

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku: 

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

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

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

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

ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, 

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

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

rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie 

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

jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co 

najmniej trojga dzieci. 

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu 

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

niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. 

 

Złożenie wniosku o przyznanie Karty  

https://sip.lex.pl/#/document/17720793?unitId=art(37)ust(2)&cm=DOCUMENT
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1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny 

wielodzietnej. 

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

wniosek dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej, 

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

wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć, 

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

elektronicznej, we wniosku jest obowiązany przedstawić adres poczty 

elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny 

wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać. 

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

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. 

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

członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną 

zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia 

wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej 

duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku. 

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

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

łącznie co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy 

rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie 

dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; 

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

w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w 

danej placówce; 

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

dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie 

zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; 

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo 

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

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

oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub 

rodzinnym domu dziecka. 

Wniosek i dokumenty mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą 

systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw 

rodziny. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu 

zaufanego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie 

identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji 

elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579 oraz z 

2018 r. poz. 650 i 1544), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji 

elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie, danych 

weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, 

jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji 

usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.  

 

Ochrona zdrowia 
Na terenie Rawy Mazowieckiej funkcjonowało 7 podmiotów leczniczych 

realizujących świadczenia ze środków publicznych w ramach umów zawartych z NFZ 

https://sip.lex.pl/#/document/17720793?unitId=art(37)ust(2)&cm=DOCUMENT
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w tym 5 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej realizujących świadczenia 

w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz jeden 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w skład 

którego  wchodzą: 

1) Szpital Św. Ducha realizujący świadczenia szpitalne w zakresie: chirurgii 

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

chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii - położnictwa i noworodków oraz 

gruźlicy i chorób płuc. W rawskim szpitalu w roku 2020 został uruchomiony 

oddział covidowy z 35 łóżkami. W grudniu 2020 r. w związku  z komunikatem 

Ministerstwa Zdrowia dotyczącym Narodowego Programu Szczepień 

przeciwko COVID – 19 szpital został wyznaczony jako punkt szczepień 

personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą – szpital 

węzłowy.  

2) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna realizująca świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, medycyny pracy. SPZOZ świadczy również usługi w zakresie 

nocnej  i świątecznej opieki zdrowotnej. 

 

W roku 2020 NZOZ-y funkcjonowały hybrydowo – udzielając pacjentom teleporad, 

oraz porad osobistych. 

W Rawie Mazowieckiej też funkcjonowały punkty pobierania wymazu w kierunku 

COVID -19: 
• prowadzony przez Wojewódzką  Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi 

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

tel. 516 809 822, 

poniedziałek - piątek 13:00 - 17:00 

czwartek 08:00 - 12:00 

• prowadzony przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rawie 

Mazowieckiej, Rawa Mazowiecka ul. Warszawska 14 

tel.: 729 059 007 

• poniedziałek - niedziela 10:00 - 12:00 .  

Punkty te czynne są nadal, aż do odwołania. 

  

Świadczenia z zakresu stomatologii w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla 

mieszkańców realizowane były przez 4 podmioty. 

12 kwietnia 2019 r. została uchwalona ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, 

w myśl której opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje 

profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną zaś 

podmiotami zapewniającymi warunki organizacyjne opieki zdrowotnej nad uczniami są 

dyrektor szkoły i organ prowadzący szkołę. Na podstawie przepisów cytowanej ustawy 

miasto udostępniało nieodpłatnie NZOZ Raw-Medica gabinety profilaktyki zdrowotnej 

w szkołach podstawowych. Pełniony był stały dyżur pielęgniarki szkolnej w  dniach 

nauki szkolnej lub zajęć opiekuńczo-wychowawczych.  

Miasto zawarło porozumienia, których celem jest określenie sposobu organizacji 

udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów: 

1) Szkoły Podstawowej Nr 1 z NZOZ MED-DENT ul. Jeżowska 64, 

2) Szkoły Podstawowej Nr 2 z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Lekarska REMEDIUM ul. Polna 2 B, 
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3) Szkoły Podstawowej Nr 4 z Centrum Stomatologii Matysiak ul. Konstytucji 3-go 

Maja 13. 

W mieście funkcjonowało 7 aptek, które gwarantowały dostępność do usług w zakresie 

zaopatrzenia w leki i inne środki farmaceutyczne. 

Zrealizowano program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych szczepień 

przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2020”.   

Miasto zawarło umowy na wykonanie 650 szczepień.  Cena zaszczepienia jednego 

mieszkańca wynosiła 43 zł. Niestety nie dostarczono szczepionek w takiej ilości na 

jaką zawarto umowy, ogółem z programu w roku 2020 skorzystało:  87 osób 

zaszczepionych, 14 poddanych edukacji. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 

3741 zł. 

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. 73 podmioty posiadały zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych. Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w 2020 r. sfinansowano: 

• dotacje celowe w ramach konkursów ofert 201 000 zł; 

• wykonanie ekspertyz i analiz (kierowanie na badania w przedmiocie 

uzależnienia od alkoholu): 6814,88 zł; 

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

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

• wynagrodzenia bezosobowe: 89 706  zł 

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

• szkolenia MKRPA: 6 983,08 zł; 

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

 

Sprawy Społeczne 

  W dniu 15 maja 2020 r. r. nastąpiła zmiana siedziby Rawskiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych, jednego z kluczowych projektów rewitalizacyjnych, 

przeniosło się ono z ul. Armii Krajowej 2 na ul. Warszawską 12 – do pomieszczeń 

Domu Dziennego Pobytu. Lokal wynajęty od Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 

udostępniany był bezpłatnie organizacjom pozarządowym, które miały do swojej 

dyspozycji sprzęt podstawowej obsługi biurowej, w tym dostęp do komputera 

i Internetu, oraz zaplecza kuchennego. Latem organizacje chętnie korzystały z placu  

przylegającego, organizując tam szkolenia i spotkania integracyjne. W 2020 roku 

w ramach działalności centrum kontynuowana była współpraca pomiędzy Miastem 

Rawa Mazowiecka a Instytutem Spraw Obywatelskich (INSPRO) prowadzącym 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej centrum KLUCZ w zakresie m.in. tworzenia 

środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania 

edukacyjne, nawiązywanie partnerstwa lokalnego, konsultacje społeczne, wspieranie 

podmiotów ekonomii społecznej. Centrum prowadziło działalność informacyjno-

szkoleniową na potrzeby sektora pozarządowego, również w wersji zdalnej. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, 

zlecono wsparcie wykonania następujących zadań publicznych:  

1) z zakresu pomocy społecznej (w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej, zamieszkałym na terenie Miasta Rawa Mazowiecka) polegające na 

prowadzeniu świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 117.000 zł., 
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2) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na podejmowaniu działań mających na celu 

poprawę zdrowia tych osób, 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 66.216,84 zł.  

3) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (ze szczególnym 

uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym zamieszkałym na obszarze miasta 

objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji), polegające na tworzeniu warunków 

do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym, 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 8 000 zł. 

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

rozwoju dzieci i młodzieży(ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

zamieszkałej na obszarze miasta objętym Lokalnym, Programem Rewitalizacji) 

poprzez działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 12 576,52 zł., 

5) z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na propagowaniu idei 

wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem osób 

zamieszkałym na obszarze miasta objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji)                     

a zwłaszcza młodzieży do podejmowania działań na rzecz innych. 

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 2 237,64 zł., 

6) z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie 

Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na wspieraniu działań służących integracji i 

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

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 4 600 zł., 

7) z zakresu ochrony i promocji zdrowia, polegające na wspieraniu działań 

polegających na kompleksowej, domowej opiece nad pacjentami – mieszkańcami 

Rawy Mazowieckiej w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami. 

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

8) zadanie publiczne polegające na pomocy profilaktycznej dla dzieci i młodzieży w 
zakresie przeciwdziałania  alkoholizmowi i narkomanii prowadzonej przez świetlicę 
środowiskową w formie udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i 
socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, 
narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenia zajęć 
tematycznych oraz dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej. 
Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 125 000 zł., 

9) zadanie polegające na wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń  osób 
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych pt. 
Pomoc osobom dotkniętym problemem alkoholizmu oraz prowadzenie punktu 
informacyjno-konsultacyjnego. Na realizację tego zadania wydatkowano środki 
publiczne w kwocie 65.000 zł., 

10)  zadnie polegające na wspomaganiu działalności instytucji, stowarzyszeń, osób 

fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych pt. 

Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu miasta Rawa 

Mazowiecka oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.                                                                                        

Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 11 000 zł., 

11)  zadanie polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie udzielenia 

schronienia, pomocy terapeutycznej i psychologicznej. 

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

12)  zadanie polegające na pomocy osobom bezdomnym w formie udzielenia 

schronienia, pomocy terapeutycznej i psychologicznej. 
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13) Na realizację tego zadania wydatkowano środki publiczne w kwocie 20 000 zł. 

 

Placówka wsparcia dziennego 

W 2020 r. w mieście funkcjonowała 1 placówka wsparcia dziennego – Świetlica 

Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Miła 2, prowadzona przez 

Stowarzyszenie Przymierze Rodzin z Warszawy. Z oferty placówki korzystało 60 

wychowanków, skupionych w dwóch organizacyjnych świetlicach pierwsza dla dzieci 

młodszych oraz druga dla dzieci starszych i młodzieży. Z powodu pandemii, decyzją 

Wojewody Łódzkiego placówka  prowadziła działalność w formie zdalnej. 

 

 

Miejski Program Rozwiązywania Programów Alkoholowych  

Koordynację realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych prowadzi pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 

i profilaktyki uzależnień którego zadania wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Pełnomocnik prowadzi bieżącą dokumentację 

zgłoszonych wniosków i przygotowuje procedurę wszczęcia postępowania o leczenie 

odwykowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ściśle współpracuje z Miejską 

Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i bierze czynny udział w jej 

posiedzeniach. Prowadzi merytoryczną kontrolę bieżących wydatków. Współpracuje z 

jednostkami i instytucjami publicznymi, takimi jak: Straż Miejska, Policja, Sąd, 

Prokuratura, Poradnia Uzależnień. PARPA Warszawa, Centrum Regionalne Polityki 

Społecznej Łódź, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Urząd 

Gminy Rawa Mazowiecka, PCPR, Szkoły Podstawowe. Współpraca i współdziałania 

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych znalazła 

odzwierciedlenie w przygotowanym i uchwalonym Miejskim Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 

naszym Mieście. Realizacja Programu wymaga nieustannej kontroli dokonywanych 

wydatków budżetowych, które są wykazane w niżej podanej tabeli.  

 

Lp. Nazwa zadania Plan 
Wykonanie za rok 

2020 

1 

§ 2360  

Dotacje celowe – wsparcie finansowe w 

tym: 

* Świetlica Przymierza Rodzin 

* SPZOZ ul. Warszawska 5 

* Klub Abstynencki Szansa 

205.000 zł 

 

125.000 zł 

15.000 zł 

65.000 zł 

201.000 zł 

 

125.000 zł 

11.000 zł 

65.000 zł 

2 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 115.000 zł 89.706 zł 

3 
§ 4210 Zakup materiałów w tym:  

zakupy rzeczowe  
32.000 zł  31.510,75 zł 

4 § 4300 Zakup usług pozostałych 159.495 zł 106.302,86 zł 

5 § 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz 12.000zł 6 227,02 zł 

6 § 4430 Różne opłaty i składki 3000 zł 2 276,00 zł 

7 § 4700 Szkolenia 6000,00 zł 5 583,08 zł 

8 RAZEM 532.495,00 zł 442.605,71 zł 
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Sport 

W Rawie Mazowieckiej funkcjonuje 14 organizacji sportowych realizujących 

zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (organizacja szkolenia 

dzieci i młodzieży objętej systemem współzawodnictwa sportowego). Zajęcia 

organizowane są w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka 

siatkowa, judo, karate, pływanie, triathlon, tenis stołowy, tenis ziemny, strzelectwo 

sportowe.  

W 2020 r. na szkolenie dzieci i młodzieży przeznaczono 610 00,00 zł. Niestety 

w związku z sytuacją epidemiczną zadanie zostało zrealizowane na kwotę 504 000,00. 

Miasto Rawa Mazowiecka dofinansowało w formie dotacji w wysokości 2000 złotych 

organizację ogólnopolskich zawodów triathlonowych i organizację XX Rawskiego 

Rodzinnego Rajdu Rowerowego w wysokości 8 000,00 złotych.  

W 2020 r. mimo sytuacji epidemicznej przy zachowaniu obowiązujących zasad 

bezpieczeństwa udało się przeprowadzić następujące imprezy sportowe: 

• Zorganizowane w okresie ferii zimowych zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży  

• Turniej piłki siatkowej Amatorów o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta 

• Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” 

• Zawody triathlonowe 

• XX Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy 

W 2020 r. przyznano 25 stypendiów sportowych na łączną kwotę 26 800,00 zł 

 

Pomoc społeczna 
Miasto Rawa Mazowiecka posiada opracowaną Strategię Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2017 - 2022.  Jest to 
dokument planistyczny w zakresie lokalnej polityki społecznej, stanowiący długofalowy 
plan działania, określający główne cele i kierunki rozwoju poprzez tworzenie 
instytucjonalnych, organizacyjnych i materialnych warunków sprzyjających 
ograniczaniu obszarów wykluczenia społecznego.  
W 2020 roku świadczeniami z pomocy społecznej, przyznanymi w ramach zadań 
zleconych i własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło 
finansowania) 398 osób i rodzin.  
Ze świadczeń pieniężnych w 2020 r. skorzystały 244 osoby, ze świadczeń 
niepieniężnych 236 osób. Do najczęstszych przyczyn przyznawania pomocy 
społecznej w 2020r należały: długotrwała lub ciężka choroba (228 rodzin), 
niepełnosprawność (156 rodzin), bezrobocie (136 rodzin). Najczęściej pomocą 
społeczną objęte były jednoosobowe gospodarstwa domowe (198 osób).   
 
Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w latach 2016-
2020 przedstawia się następująco: 
 

Rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

2020 398 546 

2019 368 690 

2018 358 684 

2017 399 771 

2016 431 869 
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Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w latach 2016-
2020: 

 Liczba osób 

Rodzaj świadczenia / Rok 2020 2019 2018 2017 2016 

świadczenia niepieniężne 236 271 260 295 329 

świadczenia pieniężne 244 306 299 328 364 

 
 Dzienny Dom Seniora prowadzony jest w ramach struktur Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
W roku 2020 docelowo z oferty DDS skorzystało 19 osób. W okresie od marca do maja 
2020 r. na polecenie Wojewody Łódzkiego, w związku z zagrożeniem Covid-19 
zawieszono działalność placówki. Z dniem 27 maja 2020 r. Dzienny Dom Seniora 
wznowił stacjonarną działalność.  
W ramach usługi socjalnej udostępniono uczestnikom infrastrukturę DDS zapewniając 
możliwość swobodnego korzystania z wszystkich dostępnych pomieszczeń, węzła 
sanitarnego, aneksu kuchennego oraz zapewniono jeden gorący posiłek. 
Usługi wspomagające objęły usługi edukacyjne, kulturalno- oświatowe, sportowo-
rekreacyjne, ruchowe, aktywizujące społecznie oraz terapię zajęciową realizowane 
przez personel oraz zatrudnionych w tym celu instruktorów. Ze względu na zagrożenie 
Covid-19 niektóre z aktywności zostały ograniczone w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestników i przestrzegania zasad utrzymywania dystansu 
społecznego. Zarówno w okresie zawieszenia działalności placówki jak i w sezonie 
jesienno- zimowym w przypadku seniorów, którzy zadeklarowali chęć pozostania 
w domu, pracownicy DDS utrzymywali regularny kontakt telefoniczny i udzielali 
wsparcia. 
 W roku 2020 z zasiłku rodzinnego korzystało 459 rodzin. Świadczenia 
przyznane były na 827 dzieci. Ponadto, w 2020 roku wypłacono: 

− 37 dodatków z tytułu urodzenia dziecka dla 36 świadczeniobiorców, 

− 286 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego dla 27 świadczeniobiorców, 

− 462 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 41 
świadczeniobiorców, 

− 1253 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 113 
świadczeniobiorców, 

− 604 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 53 
świadczeniobiorców, 

− 861 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 434 świadczeniobiorców, 

− 95 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania dla 13 świadczeniobiorców. 

 
Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych w latach 2016-2020: 

 Liczba rodzin  

Rok 2020 2019 2018 2017 2016 

Liczba rodzin korzystających z zasiłków 
rodzinnych wraz z dodatkami 

459 428 495 498 512 
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 Do zasiłku pielęgnacyjnego w 2020r uprawnionych było ogółem 371 osób. 
Świadczenie pielęgnacyjne, przyznawane w związku z rezygnacją z zatrudnienia 
w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną wypłacono dla 66 osób.   
 W 2020 roku uprawnionych do świadczenia wychowawczego było 2.041 rodzin. 
Prawo do świadczenia ustalono dla 3.198 dzieci. Świadczeniem z programu "Dobry 
start" objęło zaś 1.408 rodzin. Prawo do świadczenia ustalono dla 1.959 dzieci. 
 W ramach Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2020 r. do 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było ogółem  124 osoby z 99 
rodzin. 
 
Bezpieczeństwo 

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, 
dotyczy zarówno jednostki jak i globalnie całego społeczeństwa. Zapewnienie 
bezpieczeństwa szczególnie w obecnych czasach jest ogromnym wyzwaniem dla 
państwa, jak również dla wszystkich szczeci naszych samorządów. 
W celu przybliżenia sytuacji związanej z bezpieczeństwem na terenie naszego miasta 
i jednocześnie powiatu (zasięg działania Komendy Powiatowej w Rawie Mazowieckiej) 
przedstawiam krótkie zestawienie. 
Komenda Powiatowa Policji w Rawie Mazowieckiej wraz z podległym Komisariatem 
Policji w Białej Rawskiej w 2020 r. wszczęła 825 postępowań przygotowawczych, 
w których stwierdzono 1079 przestępstw. 
Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych kategoriach: uszczerbek na zdrowiu –
13 (15 w 2019 r.), kradzież cudzej rzeczy – 93 (144 w 2019 r.), kradzież pojazdu – 5 
(5 w 2019 r.), kradzież z włamaniem - 71 (82 w 2019 r.), rozbój - 6 (8 w 2019 r.), 
uszkodzenie mienia - 16 (29 w 2019 r.), przestępstwa narkotykowe - 83 (68 w 2019 r.) 
W analizowanym okresie na gorącym uczynku w tzw. siedmiu głównych kategoriach 
przestępstw (kradzież, kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia, 
przestępstwa rozbójnicze, bójka i pobicie, uszkodzenie ciała) zatrzymano łącznie 15 
osób, z czego 8 zostało zatrzymanych przez patrol prewencji, 6 osób przez pion 
kryminalny oraz 1 przez dzielnicowego. W 2020 roku policjanci ustalili 544 osoby 
podejrzane, którym przedstawionych zostało w sumie 952 zarzuty popełnienia 
przestępstw. Natomiast 9 nieletnich popełniło łącznie 12 czynów karalnych. W ramach 
realizowanych działań o charakterze prewencyjnym funkcjonariusze Komendy 
Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej osiągnęli następujące wyniki: 
W okresie styczeń - grudzień 2020 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji 
w Rawie Mazowieckiej oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Białej Rawskiej: 
Wylegitymowali 12071 osoby (21198 osób w 2019r.), które zostały zarejestrowane 
w bazie komputerowej, brali udział w 4414 (3788 w 2019r.) interwencjach, w tym: 
publiczne : 2020 r. – 4157, 2019 r. – 2985; 
domowe : 2020 r. – 257, 2019 r. - 803 
Ponadto w analizowanym okresie funkcjonariusze za wszystkie wykroczenia nałożyli 
łącznie 4502 mandatów (5003 w 2019 r.) oraz w 372 sprawach sporządzili wnioski 
o ukaranie do sądu (351 w 2019 r.). 
Z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2020 roku: udzielono asysty lub 
pomocy podmiotom uprawnionym – 18, powiadomiono komisji ds. uzależnień – 29, 
odbyto spotkań ze społeczeństwem -168, sporządzono wywiadów i ustaleń (w tym dla 
sądów, prokuratury, komorników, wojska i in. jednostek policji ) – 1083, zatrzymano 
dowodów rejestracyjnych – 787, zatrzymano uprawnień do kierowania – 79, 
zatrzymano na gorącym uczynku sprawców przestępstw w 7 kat. - 15 (kradzież, 
kradzież z włamaniem, kradzież pojazdu, uszkodzenie rzeczy, uszczerbek na zdrowiu, 
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rozbój, uszkodzenie ciała), osoby doprowadzone i zatrzymane w związku z podjętymi 
interwencjami – 187. 
W 2020 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej 
stwierdzono popełnienie 12 czynów karalnych natomiast w 2019 roku czynów tych było 
19. Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w 2020 roku wynosiła 9, natomiast 
w roku poprzednim 11. 
W poszczególnych kategoriach przestępczości wygląda to następująco: 

− rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze – 0 (2020 r.), 2 (2019 r.), 

− bójka i pobicie – 1 (2020 r.), 0 (2019 r.),  

− uszczerbek na zdrowiu – 1 (2020 r. ), 3 (2019 r.),  

− kradzież z włamaniem – 0 (2020 r.); 0 (2019 r.),  

− kradzież cudzej rzeczy – 0 (2020 r.), 1 (2019 r.),  

− uszkodzenia mienia – 0 (2020 r.) , 1 (2019 r.),  

− przestępstwa narkotykowe - 0 (2020 r.), 2 (2019 r.). 
W ramach zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich w 2020 roku policjanci 
skierowali 59 wniosków do Sądów Rodzinnych i Nieletnich (tj. o 30 więcej niż w roku 
ubiegłym) dot. 23 nieletnich oraz ujawnili 9 nieletnich uciekinierów z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz 2 z domów rodzinnych i nieletnich pod wpływem 
alkoholu. W 2020 roku na terenie powiatu rawskiego odnotowano 453 zdarzenia 
drogowe, w których 47 osób zostało rannych, a 7 osób zginęło, tj. o 2 mniej niż w roku 
poprzednim. Najczęstszą przyczyną wypadków i kolizji drogowych jest nadmierna 
prędkość, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe cofanie. Liczba 
zdarzeń drogowych – 453, wypadki drogowe – 41 (63 w 2019 r.), liczba osób rannych 
w wypadkach drogowych 47 ( 76 w 2019 r.), liczba ofiar śmiertelnych – 7 (9 w 2019 r.), 
kolizje drogowe - 412 (434 w 2019 r.). 
 
Działalność Straży Miejskiej 

Oprócz Policji nad bezpieczeństwem mieszkańców Rawy Mazowieckiej oraz 
gości czuwa Straż Miejska. W trakcie wykonywania czynności patrolowych 
funkcjonariusze Straży Miejskiej zobowiązani są do reagowania na zaobserwowane 
przypadki łamania prawa i inne nieprawidłowości lub zdarzenia mające negatywny 
wpływ na stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i czystości w naszym mieście. 
Wśród wielu szczegółowych zadań wymienić można między innymi: 

• reagowanie na przejawy zakłócania porządku publicznego,  

• spożywanie alkoholu w miejscach publicznych,  

• łamanie przepisów ruchu drogowego,  

• nieprzestrzeganie zasad trzymania i prowadzenia zwierząt w miejscach 
publicznych,  

• niewłaściwy stan czystości i porządku na terenie miasta,  

• awarie i uszkodzenia infrastruktury miejskiej, dróg i ich oznakowania.  
Realizacja tych zadań wymaga stałej i bieżącej współpracy ze wszystkimi 

komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz jednostkami państwowymi takimi jak 
Policja, Straż Pożarna, służby sanitarno-epidemiologiczne, nadzoru budowlanego, 
ochrony środowiska. Najważniejsza jest jednak codzienna obecność funkcjonariuszy 
na ulicach i ich prewencyjne oddziaływanie, co w efekcie zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców. Na pierwszym jednak miejscu, niezmiennie, jest 
udzielanie wszelkiej możliwej pomocy osobom, które ze względu na okoliczności 
w jakich się znalazły tej pomocy wymagają lub jej oczekują. 
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Zakłócanie porządku i spokoju publicznego, często połączone ze spożywaniem 
alkoholu w miejscach publicznych, to zjawiska, na które strażnicy miejscy reagują ze 
szczególną bezwzględnością. Zintensyfikowanie działań pod tym kontem 
spowodowało znaczącą poprawę stanu porządku publicznego. Wynika to nie tylko ze 
statystyk podejmowanych tam interwencji, których liczba systematycznie malała, ale i 
z opinii mieszkańców, wyrażanych przy okazji spotkań. Straż Miejska nie jest w stanie 
rozwiązać wszystkich problemów, mających często swoje podłoże w patologiach 
społecznych. Nie zawsze bowiem, nawet najsurowsza kara odstraszy potencjalnych 
sprawców przestępstw czy wykroczeń od wielokrotnego popełnienia tych czynów. 
Szczególnie wtedy, gdy siła nałogu ze wszystkimi tego skutkami bierze górę nad 
rozsądkiem i obawą przed karą za popełniony czyn.  

Duży nakład pracy ze strony funkcjonariuszy Straży Miejskiej kładziony jest na 
niedopuszczenie do pogorszenia się stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz do zmniejszenia się poczucia mieszkańców w tym zakresie. Tak jak w latach 
poprzednich prawie codziennie do Straży Miejskiej wpływają pisemne i telefoniczne 
postulaty oraz prośby osób prywatnych, instytucji, szkół, organizacji społecznych, 
administracji domów o objęcie z różnych względów szczególnym, stałym i codziennym 
nadzorem określonych obszarów miasta, obiektów i terenów, często z zaznaczeniem 
godzin, w których obecność strażników byłaby pożądana. Takie zgłoszenia również są 
brane pod uwagę w procesie planowania służby, lecz dokładne spełnienie wszystkich 
oczekiwań wyrażonych w tych postulatach, pomijając liczbę funkcjonariuszy – nie 
zawsze było i jest obecnie możliwe. 

Nie mniej jednak w dalszym ciągu, dysponując takimi jak obecnie siłami, 
nabytym doświadczeniem i wyposażeniem technicznym, rawska Straż Miejska będzie 
dokładać wszelkich starań, aby postawionym zadaniom na miarę swoich możliwości 
sprostać. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku stan etatowy Straży Miejskiej wynosi 8 
etatów, zatrudnionych było 7 funkcjonariuszy.  

Funkcjonariusze pełnią służbę w dniach poniedziałek - piątek w systemie 
dwuzmianowym w godzinach 700 – 2300 w okresie letnim i 700– 2200 w okresie 
zimowym. Na pierwszej zmianie pracuje 1-osobowa służba dyżurna oraz patrole 
prewencyjne i interwencyjne. Na drugiej zmianie jeden patrol interwencyjny. Ponadto 
jeden patrol pracuje w każda sobotę w godzinach 1000 – 1800. 

Dyslokacja patroli planowana była w zależności od bieżących potrzeb biorąc 
pod uwagę interwencje od mieszkańców i instytucji, zdarzeń, funkcjonowania 
targowisk i infrastruktury miasta, comiesięcznej analizy stanu bezpieczeństwa 
wykonywanej przez Komendę Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej oraz 
współdziałania z Policją i wykonywania innych codziennych zadań w zakresie 
porządku publicznego na podstawie codziennych harmonogramów z przydzielonymi 
zadaniami. 
W omawianym okresie dyżurny Straży Miejskiej odebrał 693 zgłoszenia i informacje, 
strażnicy ujawnili ogółem 3298 wykroczeń, których sprawcy swoim działaniem lub 
zaniechaniem popełnili wykroczenia. 
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Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej za 2020 rok: 
 

Lp. 
 

Rodzaje 
wykroczeń 

zawartych w: 

Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(art. 41 kw.) 

Mandat 

 
 

Wnioski 
do 

sądu 
 

Sprawy 
przekazane 

innym 
organom 

lub 
instytucjom 

 
Razem 

ilość kwota    

 
 

Ustawie - Kodeks 
wykroczeń 

 
1173 43 5000,00 33 0 1249 

 
 

a) 

wykroczenia 
przeciwko 

porządkowi  
i spokojowi 

publicznemu 

264(90 COVID) 
13(2 

COVID) 
1700,00 11 0 288 

 
 

b) 

wykroczenia 
przeciwko 

instytucjom 
państwowym, 

samorządowym 
i społecznym 

1 0 0 0 0 1 

 
1 

c) 

wykroczenia 
przeciwko 

bezpieczeństwu 
osób i mienia 

12 1 200,00 1 0 14 

 
 

d) 

wykroczenia 
przeciwko 

bezpieczeństwu 
i porządkowi w 
komunikacji: 

610 19 2100,00 20 0 649 

 
 

e) 
 

wykroczenia 
przeciwko 

obyczajności 
publicznej 

115 6 600,00 0 0 121 

 
 

f) 

wykroczenia 
przeciwko 

urządzeniom 
użytku 

publicznego 

162 4 400,00 1 0 167 

3 

ustawie o 
wychowaniu w 

trzeźwości  
i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

644 6 600,00 1 0 651 

5 
ustawie o 

utrzymaniu 
czystości  

61 0 0 0 0 61 
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i porządku w 
gminach 

6 
ustawie o ochronie 

zwierząt 
0 0 0 0 0 0 

7 
ustawie o 
odpadach 

0 1 100,00 0 0 1 

8 

ustawie o ochronie 
zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu 

chorób zakaźnych 
zwierząt 

1 0 0 0 0 1 

OGÓŁEM 1879 50 5700,00 34 0 1963 

 

Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

1 
Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania 
kół 

0 

2 

Pojazdy usunięte z drogi w tym: 2 

pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. – Prawo o ruchu drogowym 

2 

pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r. - Prawo o ruchu drogowym: 

0 

3 Pojazdy odnalezione 0 

4 Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień, miejsca zamieszkania 20 

5 Ujawnione przestępstwa 2 

6 
Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem 

2 

7 
Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości 
pieniężnych na potrzeby gminy 

26 

8 

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:  

zakłóceń porządku publicznego i spokoju 49 

zagrożeń w ruchu drogowym 127 

ochrony środowiska i gospodarki odpadami 46 

zagrożeń życia i zdrowia 26 

zagrożeń pożarowych (katastrofy) 0 

awarie techniczne 39 

zwierząt 57 

Pozostałe zgłoszenia: 289 

 
W ramach ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych, patrole 

rawskiej Straży Miejskiej podejmują wiele interwencji, z zakresu porządku 
i bezpieczeństwa publicznego. Dużą uwagę przywiązuje się do prewencyjnego 
oddziaływania służby porządkowej, jaką jest straż. Sam fakt obecności strażników 
w wielu miejscach jest wystarczający, aby nie dochodziło do zakłóceń porządku 
i spokoju publicznego. W tym celu funkcjonariusze patrolują przede wszystkim 
miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do zakłóceń porządku i spokoju publicznego, tj. 
na terenach osiedli mieszkaniowych i terenach zielonych (park miejski, OSIR). 

Bezpieczeństwo dzieci jest przez Straż Miejską traktowane priorytetowo 
w ramach programu „Bezpieczna droga do szkoły”. Program ten ma na celu 
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podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Wzrost natężenia 
ruchu pojazdów kołowych w okolicach placówek oświatowych spowodowany 
zwiększającą się liczbą pojazdów w znaczący sposób wpłynął na obniżenie poczucia 
bezpieczeństwa wśród uczniów i ich rodziców, zwłaszcza klas pierwszych szkół 
podstawowych. W odpowiedzi na postulaty kierowane przez dyrektorów szkół oraz 
rodziców, Straż Miejska wyszła naprzeciw oczekiwaniom społecznym i zaangażowała 
znaczne siły i środki w celu realizacji wyżej wymienionego programu. 
 

W ramach utrzymania czystości i porządku w mieście w okresie zimowym 
funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili wzmożone kontrole pod względem 
przestrzegania obowiązku nałożonego na właścicieli nieruchomości w kontekście 
odśnieżania chodników położonych wzdłuż ich posesji. Kontrole stanu chodników 
przeprowadzane są na bieżąco podczas wykonywania patroli terenu miasta. Działania 
strażników w znacznej mierze zdyscyplinowały właścicieli i zarządców nieruchomości.  

W okresie jesiennym strażnicy miejscy działając w zakresie utrzymania 
czystości i porządku w mieście oraz ochrony środowiska przeprowadzali kontrole 
nieruchomości sprawdzają przede wszystkim, czy właściciele posesji zawarli umowy 
ze specjalistyczną firmą na wywóz odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami ustawy i uchwały Rady Miasta. 

Strażnicy Miejscy dbając o czystość i porządek w mieście przeprowadzają na 
bieżąco kontrolę stanu utrzymania czystości na terenach miejskich objętych 
kontraktami. W wyniku kontroli stwierdzone uchybienia i stosowne uwagi przekazane 
są do Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. 

Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej prowadzi również działania w zakresie 
ograniczenia niskiej emisji. W dniu 26.10.2016 r. strażnicy otrzymali upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli palenisk domowych, które będą miały na celu wykazanie, 
czym palą mieszkańcy i czy w tym zakresie stosują się do przepisów o ochronie 
środowiska. Funkcjonariusze wykonując kontrolę są uprawnieni do wstępu wraz 
z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, 
obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalności gospodarcza, 
a w godzinach od 6-22 na pozostały teren. Mogą przeprowadzić badanie lub 
wykonywać inne niezbędne czynności kontrolne np.: pobrać próbki popiołu z paleniska 
jak i żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywać i przesłuchiwać osoby 
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Mają ponadto prawo do 
żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek 
z problematyką kontroli. Należy podkreślić, że głównym celem działań strażników nie 
jest karanie mieszkańców miasta, lecz zapobieganie, poprzez informowanie 
i wyjaśnianie o zanieczyszczaniu środowiska toksycznymi substancjami powstającymi 
w wyniku spalania w piecach odpadów lub niewłaściwego spalania paliw. 
Funkcjonariusze, w przypadku takiej konieczności, mogą również stosować karę 
grzywny, lecz jak już wyżej wskazano nie było to celem samym w sobie. W okresie 
sprawozdawczym strażnicy przeprowadzili 46 przedmiotowych kontroli (w jednym 
przypadku nałożono mandat karny). 

 
W ramach czuwania nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego 

funkcjonariusze Straży Miejskiej interweniują na bieżąco w przypadku łamania 
przepisów prawa o ruchu drogowym. Do najczęstszych wykroczeń zaliczyć możemy 
nie respektowanie znaków B36- zakaz zatrzymywania, B1 - zakaz wjazdu, parkowanie 
na chodnikach nie pozostawiając 1.5 metra przejścia dla pieszych, oraz naruszanie 
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zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dmc 
przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m. Ważnym elementem 
kontroli ruchu drogowego były również kontrole miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych.  
 

W dalszym ciągu istotnym elementem działalności Straży Miejskiej była stała 
współpraca z Komendą Powiatową Policji w Rawie Mazowieckiej. W dniu 1 marca 
2007 roku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podpisał porozumienie z 
Komendantem Powiatowym Policji w sprawie szczegółowych form i sposobów 
współpracy Policji ze Strażą Miejską. 

W okresie sprawozdawczym współpraca ta polegała głównie na następujących 
działaniach: 

1. Bieżących spotkaniach przedstawicieli obydwu jednostek celem wymiany 
informacji zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Koordynacji działań prewencyjnych.  
3. Dyżurni KPP i SM telefonicznie informowali się wzajemnie o bieżących 

wydarzeniach mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 
i w razie potrzeby koordynowali wspólne działania.  

4. Funkcjonariusze wspólnie podejmowali działania o charakterze akcyjnym na 
rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałania 
przypadkom naruszania prawa, w tym m.in.: bezpiecznej drogi do szkoły, kontroli 
prędkości pojazdów. 

5. Strażnicy osadzali 16 osób nietrzeźwych w policyjnych pomieszczeniach dla 
osób zatrzymanych do wytrzeźwienia. 

6. Strażnicy i policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu porządku publicznego 
podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, zgromadzeń i 
uroczystości, w tym imprez masowych. 

7. Podjęliśmy również wspólne skoordynowane działania w akcjach:  
a. „Bezpieczne ferie”, 
b. „Zakończenie roku szkolnego”, 
c. „Wakacje 2020” 
d. wspólne patrole w dni najbardziej zagrożone, wynikające 

z  przeprowadzanych przez Komendę Powiatowa Policji comiesięcznych 
analiz zdarzeń na terenie miasta. 

8. Decyzją Wojewody Łódzkiego wydaną na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 4 ustawy 
z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych straże gminne 
(miejskie) zostały skierowane do wspólnych działań z Policją zgodnie ze 
wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji. 
Uwzględniając charakter i zakres wykonywanych zadań przez obie formacje, 

współpraca ta przebiegała bardzo dobrze i nie napotykała na utrudnienia mogące mieć 
negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. 
 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, wyznaczył Urząd Miejski w Rawie 
Mazowieckiej jako zakład pracy dający możliwość odpracowania kary ograniczenia 
wolności oraz nieściągalnej grzywny poprzez świadczenie pracy społecznie 
użytecznej. W ten sposób swoją szansę na resocjalizację w drodze ergoterapii 
otrzymują osoby, których sytuacja materialna uniemożliwia lub w znacznym stopniu 
ogranicza możliwość uiszczenia grzywny nałożonej w drodze wyroku sądu, 
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a odpracowanie kary uchroni je przed aresztem.  
Burmistrz Miasta organizację oraz nadzór i kontrolę nad pracą skazanych 

w 2020 roku powierzył Straży Miejskiej. Osoby z zasądzonymi wyrokami pracowały 
przy porządkowaniu terenów miejskich i bieżącym utrzymaniu czystości dróg. 
W okresie sprawozdawczym osoby skazane przepracowały 2371 godzin. Skazani brali 
udział w pracach porządkowych na terenie miasta. W ramach tych prac porządkowych 
na terenie miasta osoby te sprzątały pasy zieleni, place zielone oraz ręcznie 
odchwaszczali chodniki, a w okresie zimowym usuwali pryzmy śniegu przy przejściach 
dla pieszych. 

 
W ramach współpracy z instytucjami i wydziałami UM funkcjonariusze Straży 

Miejskiej doręczyli 57 wezwań do stawienia się na MKRPA oraz pełnili służbę pod 
telefonem w trakcje kontroli punktów sprzedaży alkoholu przez MKRPA.  
Straż Miejska w zakresie konwojowania wartości pieniężnych dla potrzeb gminy, 
wykonała 26 takich konwojów. 

Straż Miejska informowała również określone służby o występujących 
nieprawidłowościach uciążliwych dla mieszkańców naszego miasta, takich jak: ubytki 
w jezdniach i chodnikach, zalegający piach przy krawężnikach, uszkodzone bądź 
brakujące znaki drogowe, niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne 
i telekomunikacyjne itp. 

Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej brała również czynny udział 
w zabezpieczaniu imprez i uroczystości o charakterze masowym, państwowym, 
religijnym, kulturalnym i sportowym – w tym: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, Święto Trzech Króli, Boże Ciało, Oktawa Bożego Ciała, 1 listopada, 3 maja, 
15 sierpnia, 11 listopada, zawody triathlonowe, bieg po torach. 
 
Finanse miasta 

Dochody miasta w 2020 roku planowano w wysokości 109 161 339,48 zł, 
wykonano w wysokości 101 933 209,87 zł,  co stanowi 93,38 % realizacji planu, w tym: 
dochody bieżące - 92 617 231,09 zł, tj. na poziomie 97 % planu rocznego oraz 
majątkowe wykonano na kwotę  9 315 978,78 zł, co stanowi 69 % planu rocznego. 
W wykonanych dochodach bieżących główne źródła wpływów stanowią: 

• subwencja oświatowa z budżetu państwa –13 693 193,00 zł; 

• dochody z dotacji celowych z budżetu państwa i innych funduszy celowych na 
realizację zadań własnych i zleconych  – 27 044 109,67 zł; 

• dofinansowanie z  budżetu Unii Europejskiej i wkładu krajowego – 624 462,45 zł; 

• dochody z podatków i opłat lokalnych  – 17 682 689,62 zł; 

• dochody z udziałów w podatkach  PIT i CIT – 27 843 587,88 zł; 

• wpływy z usług oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi do lat 3 – 
2 604 784,94 zł; 

• dochody z gospodarowania mieniem komunalnym i dywidenda  – 2 445 767,82 zł. 
W dochodach majątkowych głównie źródło stanowią dotacje z zewnętrznych źródeł  
dofinansowania inwestycji miejskich w kwocie łącznej 9 014 498,47 zł,  w tym: 
dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i wkładu krajowego na rewitalizację miasta 
i projekt eUrząd  - łącznie 2 099 639,47  zł, dofinansowanie przebudowy targowiska 
miejskiego przy ul. Mickiewicza – 993 548 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Inwestycji Lokalnych – 3 028 449 zł, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa 
Krajowego do budowy budynku socjalnego przy ul. Mszczonowskiej – 642 000 zł, 
dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych z Funduszu Dróg samorządowych – 
1 635 284,00 zł, dofinansowanie z WFOŚ i GW w Łodzi na modernizację elektrowni 
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wodnej – kwota 127 940 zł oraz dotacja w wysokości 487 638,00 zł na budowę ścieżki 
rowerowej. 

Wydatki planowano w 2020 r. w wysokości 115 260 477,48 zł, wykonano w 
wysokości 100 079 022,92 zł,  co stanowi 86,83 % realizacji planu. 
Wydatki bieżące planowano na kwotę 92 456 977,48 zł, wykonanie na kwotę 
86 171 718,35 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu. 
W zrealizowanych wydatkach bieżących największą pozycje stanowią wydatki na 
wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w kwocie łącznej 37 262 898,41 zł, która 
stanowi 43,24 % wydatków bieżących. 
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki rzeczowe (zakup towarów 
i usług, opłaty za media, prace remontowe, telefony, szkolenia, ubezpieczenie 
majątku, opłaty za wywóz śmieci oraz inne), to kwota 15 633 947,73 zł. 
Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( świadczenia 500+, 300+, wypłaty z funduszu 
alimentacyjnego, stypendia, zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia z BHP)  na 
kwotę  25 563 379,44 zł. 
Wydatki na dotacje celowe z budżetu Miasta na realizację zadań bieżących na kwotę 
7 028 730,86 zł, z czego: 

• przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych – 3 065 000, 00 zł 

• przekazane dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 
3 963 730,86 zł. 

Wydatki na obsługę długu na kwotę ( odsetki od kredytów, pożyczek oraz 
wyemitowanych obligacji) na kwotę 682 761,91 zł. 
Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 13 907 304,57 zł. 
Wydatki inwestycyjne w okresie objętym  sprawozdaniem są niższe od planowanych, 
głównie z uwagi na dokonane płatności w następnym roku budżetowym, za prace 
wykonane przy rewitalizacji centrum miasta w miesiącach XI-XII 2020 r. Planowany 
zakres rzeczowy zadań został wykonany w sposób prawidłowy, biorąc pod uwagę 
trudną sytuację w gospodarce w drugim półroczu, spowodowaną spowolnieniem 
wywołanym pandemią COVID -19. 
Wydatki majątkowe – inwestycyjne zrealizowano na kwotę  13 907 304,57 zł. 

 
W 2020 roku z budżetu Miasta realizowano 22 tytuły dotyczące zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 
Wykonane inwestycje dotyczyły następujących dziedzin życia naszego Miasta: 

− Drogi publiczne gminne – kwota inwestycji 5 236 727,28 zł; 

− Gospodarka gruntami i budownictwo mieszkaniowe – kwota 2 135 545,71 zł; 

− Administracja samorządowa – kwota 611 252,95 zł; 

− Bezpieczeństwo publiczne – kwota 20 000,00 zł; 

− Ochrona zdrowia – kwota 100 000,00 zł 

− Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 882 347,30 zł, 

− Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 3 842 425,45 zł, 

− Kultura fizyczna – kwota 79 005,88 zł. 
 
Budżet Miasta Rawa Mazowiecka na koniec 2020 roku zamknął się dodatnim 

wynikiem finansowym w wysokości 1 854 186,95 zł, przy planowanym deficycie 
w  wysokości 6 099 138,00 zł. 

Na koniec 2020 roku uzyskano faktyczną nadwyżkę dochodów bieżących nad 
wydatkami bieżącymi w wysokości 6 445 512,74 zł, przy planowanej na koniec roku 
w wysokości 3 287 493,00 zł. 
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W 2020 r. uzyskano przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów 
i emisji papierów wartościowych na kwotę 15 825 092 zł i wolnych środków 
z rozliczenia budżetu za lata poprzednie w wysokości 3 993 858,96 zł. Na dzień 31 
grudnia 2020 r. na wydzielonym rachunku bankowym pozostawały środki pozyskane 
z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych na kwotę 3 028 449 zł, do wykorzystania 
na inwestycje w 2021 r. 

W 2020 roku spłacono raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na 
kwotę łączną 7 097 621,24 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie miasta Rawa Mazowiecka z tytułu 
kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wynosiło 42 308 729,61 zł, 
kwota ta stanowi 41,5 % wykonanych dochodów budżetu Miasta na koniec roku. 
Zobowiązania te dotyczą WFOŚ i GW w Łodzi, NFOŚ i GW w Warszawie, banków 
komercyjnych oraz nabywców obligacji komunalnych Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
Informacja o wynikach finansowych zakładów budżetowych i miejskich 

instytucji kultury na koniec 2020 r. 
 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji  - kwoty w zł. 

Wyszczególnienie 
Ośrodek Sportu 

i Rekreacji 

Stan środków  obrotowych na początek 2020 roku 4 118,39 

Przychody ogółem w tym: 2 038 574,43 

- dotacja z budżetu Miasta 830 000,00 

- dochody z dzierżawy nieruchomości 41 045,62 

- wpływy z usług 409 751,45 

- inne dochody 2 210,43 

Inne zwiększenia 318 835,40 

Równowartość odpisów amortyzacyjnych 436 731,53 

Koszty ogółem  tym: 2 100 642,13 

- wynagrodzenia, składki ZUS i FP 1 028 599,78 

- umowy zlecenia i umowy o dzieło 34 518,82 

- zakup materiałów i wyposażenia 44 146,50 

- zakup usług materialnych 30 426,11 

- zakup energii, wody i gazu 162 100,60 

- zakup usług remontowych 38 458,12 

-podatki i opłaty 275 322,63 

- pozostałe koszty 34 931,04 

- odpisy amortyzacyjne 436 731,53 

- inne zmniejszenia 15 407,00 

Stan środków  obrotowych na dzień 31.12.2020 roku  57 949,31 
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Miejskie instytucje kultury - kwoty w zł. 

Wyszczególnienie 
Miejski 
Dom 

Kultury 

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

Muzeum 
Ziemi 

Rawskiej 

Stan środków na rachunku 
bankowym na dzień 1.01.2020 r. 

22 114 23 387 3 416 

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

- dotacja z budżetu Miasta 875 000 740 000 440 000 

- dotacja celowa z Ministerstwo 
Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego (zakup księgozbioru) 

- 15 000 - 

Dochody własne 67 219 6 173 1 058 

Pozostałe przychody 27 869 25 147 34 503 

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

- wynagrodzenia, składki ZUS, FP i 
fundusz socjalny 

556 679 582 724 370 651 

- zakup usług materialnych 57 470 14 765 27 377 

- zakup materiałów, wyposażenia  80 406 61 341 33 724 

- zakup księgozbioru - 78 901 - 

- zakup energii, wody i gazu 86 270 15 080 14 659 

- zakup usług niematerialnych w 
tym: imprezy, koncerty, czynsze 

165 158 49 697 20 855 

- podatki, opłaty, ubezpieczenia 14 711 3 123 5 951 

 
Instytucje kultury i sportu 
 
Muzeum Ziemi Rawskiej  

Rawskie muzeum z każdym rokiem zwiększa ofertę programową. W 2020 roku 
instytucja była zmuszona dostosować tryb swojego funkcjonowania do aktualnej 
w danym momencie sytuacji epidemicznej. Często wprowadzane ograniczenia 
w funkcjonowaniu instytucji kultury wpłynęły oczywiście na działalność placówki, 
niemniej tryb pracy dostosowany został do trudnych warunków narzuconych przez 
ograniczenia epidemiczne, służyło temu m. in. przeniesienie wielu wydarzeń on-line 
i poszerzenie zakresu działalności w przestrzeni wirtualnej. Podejmowane działania 
obejmowały m. in. organizację wystaw czasowych, warsztatów dla dzieci i młodzieży, 
wykładów otwartych i prelekcji adresowanych do szerokiego grona ekspertów, a także 
działalność ekspercką w zakresie konsultacji i współdziałania z innymi instytucjami 
i podmiotami zarówno z terenu miasta jak i poza nim.  

Chronologicznie działalność Muzeum Ziemi Rawskiej w 2020 roku 
przedstawiała się następująco:                                                     
W dniu 10 stycznia w muzeum odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów 
Społecznego Ogniska Muzycznego w Rawie Mazowieckiej i Chóru Parafialnego 
„Nazaret” działającego przy parafii NP NMP w Rawie Mazowieckiej. Muzeum od 
dawna współpracuje z kierownictwem Społecznego Ogniska Muzycznego, 
udostępniając mu swą przestrzeń na organizację koncertów okolicznościowych, które 
współorganizuje rokrocznie. Można powiedzieć, że wpisały się one na stałe w 
kalendarz wydarzeń cyklicznych muzeum organizowanych wspólnie ze wspomnianym 
podmiotem, popularyzując tym samym talenty muzyczne rawskiej młodzieży. 
Podobnie jak w latach ubiegłych Muzeum Ziemi Rawskiej włączyło się w organizację 
czasu wolnego dzieci i młodzieży z rawskich szkół w okresie ferii zimowych. 
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Zorganizowało cykl warsztatów prowadzonych zarówno przez pracowników muzeum, 
jak i osoby z zewnątrz: 
- 14 stycznia w ramach zajęć feryjnych, odbyły się warsztaty rzeźbienia w mydle, które 
poprowadziła twórczyni ludowa, rzeźbiarka, pani Elżbieta Świderek. 
16 stycznia 2020 r.-  na warsztatach podróżniczych uczniowie pod kierunkiem Pani 
Marzeny Grzyb i Pani Anny Pawłowskiej (pracownicy muzeum) przenieśli się oczyma 
wyobraźni do Japonii i Chin. Uczyli się japońskiej sztuki składania papieru - origami, 
próbowali swoich sił w japońskiej i chińskiej kaligrafii, malowali na wachlarzach gałązki 
kwitnącej wiśni (symbol Japonii), a także tworzyli chińskie smoki. Na koniec 
warsztatów odbyły się zawody pałeczkowe. Najlepsi otrzymali nagrody. 
21 stycznia 2020 roku - na kolejnych warsztatach podróżniczych, również 
prowadzonych przez pracowników muzeum, uczniowie poznawali kulturę i obyczaje 
Indii. Próbowali zatem swoich sił w piśmie dewanagari, ubierali się w sari, dhoti i 
turbany, zdobili tkaniny, wykonywali biżuterię i mehendi oraz usypywali rangoli. Na 
zakończenie na młodzież czekał test odwagi - przejście po macie fakira. 
24 stycznia 2020 r. - ostatnie zajęcia feryjne przeniosły uczniów do krainy marzeń. Pod 
czujnym okiem instruktorki Pani Magdaleny Marcinkowskiej, artystki z Łodzi, uczniowie 
przenosili w formie malarskiej na papier swoje marzenia, tworząc impresje malarskie.  
7 lutego 2020 r. odbył się  wernisaż wystawy "Utracony świat. Podróże Leona 
Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej". Wystawa pochodziła ze zbiorów 
pana Igora Strojeckiego (prawnuka głównego bohatera). Patronat nad wystawą objęła 
Ambasada Republiki Uzbekistanu w Warszawie. Szczególnym gościem wernisażu był 
Pan Mansur Mirzajonov - Konsul Ambasady Republiki Uzbekistanu w Warszawie, 
która objęła wystawę patronatem honorowym. 
W maju planowana była nowa wystawa czasowa poświęcona wycinance ludowej. 
Niestety ze względu na panującą epidemię i wprowadzone wówczas ograniczenia nie 
było to możliwe. Niemniej wystawa została przygotowana i udostępniona online. 
Celem projektu Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego realizowanego 
przez Muzeum w Łowiczu w 2019 roku była integracja i aktywizacja profesjonalistów - 
twórców, artystów, muzealników i odbiorców sztuki ludowej. Do współpracy przy 
realizacji projektu udało się pozyskać licznych partnerów. Byli nimi: Łódzki Dom 
Kultury, Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rękodzieło, Muzeum Regionalne w 
Opocznie, Muzeum Regionalne w Brzezinach, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, 
Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku, Muzeum Ziemi Rawskiej w 
Rawie Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum w Tomaszowie 
Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego, Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu. 
Patronem medialnym został portal KulturaLudowa.pl. W ramach projektu 
zorganizowano m. in. sesję między muzealną i konkurs. Zwieńczeniem projektu była 
wystawa, na której prezentowane były prace wszystkich 43 twórców, którzy wzięli 
udział w konkursie, reprezentując wysoki poziom artystyczny. W ich wycinankach 
zauważalna jest silna kontynuacja regionalnych tradycji wypracowanych przez kolejne 
pokolenia. W konkursie najliczniej reprezentowane były regiony: łowicki, opoczyński, 
rawski i sieradzki. Świadczy to o żywotności wycinankarstwa na tych terenach. Prace 
w kategorii wycinanka tradycyjna wykazały zgodność z tradycją regionów w zakresie 
tematyki, formy, kolorystyki. Do udziału w konkursie zgłosili prawie wszyscy twórcy 
działający w dziedzinie wycinankarstwa w poszczególnych regionach, co świadczy o 
dużym zainteresowaniu przedsięwzięciem. W tej grupie nie zabrakło także artystów od 
lat aktywnie współpracujących z rawską placówką.  Projekt dofinansowany został ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. 
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8 maja 2020 r. w kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej na profilu facebook-
owym muzeum i na stronie internetowej została udostępniona wystawa on-line "Rawa 
Mazowiecka w czasie II wojny światowej" 
12 maja 2020 r. przypadła 85. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego - 
pierwszego Honorowego Obywatela Rawy Mazowieckiej.  Z tej okazji na profilu 
muzeum w mediach społecznościowych udostępnione zostały skany wystąpienia dra 
Marcina Broniarczyka z konferencji popularnonaukowej towarzyszącej wystawie o 
Józefie Piłsudskim prezentowanej w Muzeum Ziemi Rawskiej w 2016 r.,  kopia 
dyplomu Honorowego Obywatelstwa miasta Rawy dla Józefa Piłsudskiego oraz 
protokół sesji rady miejskiej z uchwałą nadającą ten tytuł. 
16 maja 2020 przypadała Noc Muzeów. Niestety z uwagi na wciąż obecne zagrożenie 
epidemiologiczne, tradycyjna Noc Muzeów nie mogła się odbyć w tradycyjnej formie. 
Zamieszczono w mediach społecznościowych linki do filmów na których 
zaprezentowano organizowane wspólnie z Bracią Herbową Ziemi Rawskiej 
wydarzenia z lat ubiegłych na Zamku Książąt Mazowieckich. 
https://www.facebook.com/176681892677748/videos/626102877735645/ 
https://www.facebook.com/176681892677748/videos/361019664541675/ 
https://www.facebook.com/176681892677748/videos/394799614443731/ 
Od dnia 27 maja 2020 roku, zapraszano na pierwszą wystawę po okresie ograniczeń 
związanych z pandemią. Wystawę "Zamek Orawski, Orawska Kolejka Leśna - Skarby 
Słowacji" można było zwiedzać do 26 czerwca 2020 roku. 
3 lipca 2020r. odbył się wernisaż wystawy "Nie tylko Frasobliwy... .Wizerunki 
Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego" ze zbiorów 
Łódzkiego Domu Kultury. Na wystawie prezentowane były zbiory sztuki ludowej w 
formie rzeźby przedstawiające Chrystusa Frasobliwego, jeden z szczególnie 
charakterystycznych dla sztuki ludowej wyobrażeń Zbawiciela. Zwiedzający mogli 
zapoznać się z twórczością artystów ludowych z całego województwa łódzkiego, 
reprezentujących różne stylistyki i techniki rzeźbiarskie. Wystawa cieszyła się dużym 
powodzeniem.  
25 września 2020r. miał miejsce wernisaż wystawy "Kolekcjoner to szczęśliwy 
szaleniec. Wystawa zbiorów Piotra Anuszczyka". Na wystawie prezentującej 
kolekcjonerski dorobek mieszkańca Rawy – doktora Piotra Anuszczyka 
zaprezentowane zostały m. in. siedemnastowieczne miedzioryty, a także kolekcja 
pierwszych wydań „Pamiętników” związanych z Rawą i ziemią rawską Jana 
Chryzostoma Paska. Trzeba tu dodać, że udało się ją zorganizować po kilkuletnich 
zabiegach i ostatecznym przekonaniu właściciela kolekcji do zaprezentowania swoich 
wyjątkowych zbiorów w placówce muzealnej – po raz pierwszy!  
29 września 2020 r. miała miejsce prezentacja Jatek miejskich – obiektu przekazanego 
w zarząd Muzeum Ziemi Rawskiej. Jatki obejrzeli tego dnia przedstawiciele miejskich 
radnych oraz lokalnych mediów. Gości oprowadzali burmistrz Piotr Irla i dyrektor 
rawskiego muzeum Marcin Broniarczyk.  

Przebudowa i rozbudowa zabytkowych jatek miejskich przy ulicy Mickiewicza 
była jednym z czterech zadań projektu „Rewitalizacja Miasta Rwa Mazowiecka”. 
Obiekt zagospodarowuje Muzeum Ziemi Rawskiej na potrzeby własnej działalności. 
Zaadaptowana powierzchnia zabytkowego budynku z połowy XIX w., powiększona o 
bliźniaczy budynek, pozwoli na rozwinięcie działalności kulturalnej, naukowej i 
popularyzację wiedzy o historii i tradycji naszego regionu. W historycznej części jatek 
znajduje się wystawa stała (do której scenariusz merytoryczny przygotowali dyrektor 
Muzeum Ziemi Rawskiej Pan Marcin Broniarczyk i Pani Anna Pawłowska), 
odwzorowująca wnętrze dawnej jatki mięsnej. Znajdują się tam imitacje artykułów 

https://www.facebook.com/176681892677748/videos/626102877735645/?__cft__%5B0%5D=AZUxprYZE1Fu1t6OFTSqeoNfED2IEi0Dx6-6ivBM1TlHhtTcfwQntX-nO9QZ9TOBSBtosfL3G0iS686jCk9GmMaFhL33uUfo9s9OmhudMn4z5jE1tsoPixNV2pF0MITueHD5onq8-f-RjX--4hUPCUh3pnFu4JFIv6TJg6WZWvM7PjEmlwgbMTrErOwArpf5RFw&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/176681892677748/videos/361019664541675/?__cft__%5B0%5D=AZUxprYZE1Fu1t6OFTSqeoNfED2IEi0Dx6-6ivBM1TlHhtTcfwQntX-nO9QZ9TOBSBtosfL3G0iS686jCk9GmMaFhL33uUfo9s9OmhudMn4z5jE1tsoPixNV2pF0MITueHD5onq8-f-RjX--4hUPCUh3pnFu4JFIv6TJg6WZWvM7PjEmlwgbMTrErOwArpf5RFw&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/176681892677748/videos/394799614443731/?__cft__%5B0%5D=AZUxprYZE1Fu1t6OFTSqeoNfED2IEi0Dx6-6ivBM1TlHhtTcfwQntX-nO9QZ9TOBSBtosfL3G0iS686jCk9GmMaFhL33uUfo9s9OmhudMn4z5jE1tsoPixNV2pF0MITueHD5onq8-f-RjX--4hUPCUh3pnFu4JFIv6TJg6WZWvM7PjEmlwgbMTrErOwArpf5RFw&__tn__=-UK-R
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spożywczych, egzemplarze naczyń, narzędzi i sprzętu używanego w tym miejscu 
ponad sto lat temu. Chętni skorzystają też z ówczesnych przepisów kulinarnych na 
dania, które pojawiały się na stołach m. in. mieszczan. W drugiej, współczesnej części 
obiektu dominuje funkcja warsztatowo – edukacyjna. Temu celowi służą pracownie 
tematyczne, sala konferencyjna i biblioteka muzealna. Spowodowane pandemią 
obostrzenia sprawiły, że obiekt ten nie został do tej pory odpowiednio zaprezentowany 
szerokiemu gronu zwiedzających, niemniej jest wykorzystywany stosunkowo często 
na potrzeby spotkań i konferencji i służy jako nowoczesne centrum konferencyjne. W 
chwilach zniesienia obostrzeń jest oczywiście udostępniany zwiedzającym.  
W okresie od września do grudnia 2020 r. w ramach projektu „4 Kultury odNOWA 
Pamięci”, realizowanego przez fundację Monumentum Iudaicum Lodzense oraz 
Muzeum Ziemi Rawskiej można było zapoznać się z bogactwem tradycji Kościoła 
prawosławnego, odbyć spacer śladami wielokulturowej Rawy Mazowieckiej, 
dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o kulturze żydowskiej, a także o Kościele 
ewangelicko-augsburskim, „artystach z sąsiedztwa”, w ramach warsztatów on-line 
można było poznać tajniki graffiti i street artu. W ramach projektu powstała specjalna 
aplikacja na urządzenia mobilne będąca wirtualnym przewodnikiem po wielokulturowej 
Rawie Mazowieckiej. Do pobrania pod poniższym linkiem: 
https://play.google.com/store/apps/details. 
W ramach tego projektu – praktycznie w całości zrealizowanego w nowym obiekcie 
Jatek Miejskich odbyły się następujące wydarzenia: 
- 16 października 2020 r. Muzeum Ziemi Rawskiej wspólnie z fundacją Monumentum 
Iudaicum Lodzense rozpoczęło realizację projektu 4 Kultury odNOWA Pamięci. 
Pierwszym z wydarzeń był wykład księdza Vasyla Berkyty pt. "Bogactwo tradycji 
Kościoła prawosławnego". Wykład odbył się z udziałem publiczności w jatkach, z 
zachowaniem limitu osób i zasad pandemicznego bezpieczeństwa. 
- 23 października 2020 r. odbył się "Spacer śladami wielokulturowej Rawy 
Mazowieckiej". Była to kolejna inicjatywa w ramach projektu realizowanego przez 
fundację Monumentum Iudaicum Lodzense oraz Muzeum Ziemi Rawskiej. Spacer 
poprowadziła Pani dr Anna Nierychlewska - autorka książki "Zamki i dwory 
województwa rawskiego w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych". 
- 5 listopada 2020 r. na profilu facebookowym muzeum w ramach tegoż projektu był 
transmitowany wykład biskupa Jana Cieślara pt. "Kościół Ewangelicko-Augsburski i 
ewangelicyzm regionu łódzkiego" 
- 12 listopada 2020 r. na profilu facebookowym muzeum w ramach tegoż projektu był 
transmitowany wykład dr Irminy Gadowskiej pt. „Za bramą domu życia. Żydowska 
sztuka sepulkralna. Symbolika i formy żydowskiej sztuki sepulkralnej”.  
- 23 listopada 2020 r. miał miejsce kolejny wykład on-line w ramach projektu 4Kultury 
odNOWA pamięci. Tym razem Pan Symcha Keller przybliżył śledzącym internetowy 
profil  tematykę obrzędów w tradycji żydowskiej.  
- 25 listopada 2020 r. kolejna transmisja on-line. Tym razem gościem był Maciej 
Cholewiński, który opowiadał o "Artystach z sąsiedztwa". Pan Maciej Cholewiński jest 
pracownikiem Muzeum Sztuki w Łodzi, a w trakcie wykładu on-line przybliżył 
oglądającym zagadnienia dotyczące sztuki żydowskiej, Niemców i Rosjan okresu 
międzywojennego w woj. łódzkim w kontekście polskiej sztuki powstającej na tym 
terenie. 
- 27 listopada 2020 r. w ramach ostatniego wydarzenia w ramach projektu 4Kultury 
odNOWA pamięci zaproszono na spotkanie/warsztaty pn. "Od mizrach do street artu" 
z Panem Michałem Arkusińskim. Michał Arkusiński jest street artystą i rysownikiem 
komiksów, który przybliżył arkana powstawania graffiti i street artu.  
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Powyżej omówione, zostały najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez 
Muzeum Ziemi Rawskiej w 2020 roku wynikające ze statutowych założeń 
przewidzianych dla placówki jako samorządowej instytucji kultury. Poza tym dyrektor 
podejmował szereg innych działań i aktywności m. in. w działalności popularyzatorskiej 
i informacyjnej. W lokalnym periodyku „KochamRawe.pl” w wersji tradycyjnej, a także 
na jego stronie internetowej ukazał się popularyzatorski tekst historyczny autorstwa 
dyrektora pt. „Święci związani z Rawą”. Uczestniczył jako prelegent w obchodach świąt 
państwowych prezentując rys historyczny m. in. na temat Żołnierzy Wyklętych czy też 
Konstytucji 3 maja. Kilkanaście razy udzielał wywiadów i prezentował historię Rawy i 
działalność Muzeum Ziemi Rawskiej w mediach m. in. w „Głosie Rawy Mazowieckiej”; 
„KochamRawę.pl”, Radiu Victoria, Radiu Łódź, portalach internetowych erawa.pl i 
erw24.net. Wielokrotnie brał udział w spotkaniach i naradach z udziałem władz miasta 
i pracowników poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta m. in. w sprawach 
rewitalizacji miasta, projektów oświatowych i kulturalnych.     
 
Miejska Biblioteka Publiczna 

Biblioteka od dawna nie jest już miejscem, gdzie można wyłącznie wypożyczać 
książki. Systematycznie wzbogacamy ofertę kulturalną. Rok 2020 był trudny dla 
wszystkich, ale chyba kultura odczuła jedne z największych negatywnych skutków 
pandemii. 

Pomimo trudności nie poddaliśmy się i przenieśliśmy znaczną część naszej 
działalności do sieci, zaś w momentach lockdownu staraliśmy się elastycznie podejść 
do wypożyczania książek zwiększając limity wypożyczeń i godziny otwarcia naszych 
placówek. Lecz zanim to nastąpiło udało się zorganizować kilka spotkań autorskich 
(Paweł Wakuła, Iwonna Buczkowska, Izabella Klebańska, Grażyna Bąkiewicz), 
szkolenie internetowe dla seniora, akcje czytelnicze, kiermasz książki „Książka na 
jesień”, Ferie w bibliotece czy zakończone ogromnym sukcesem Mikołajki w Oddziale 
dla Dzieci. W czasie zamknięcia i ograniczeń, szukaliśmy alternatywnych możliwości 
korzystania z księgozbioru naszej biblioteki. I tak kolejnym krokiem były ebooki czyli 
książki elektroniczne, cały czas możemy z nich korzystać, na portalu Ibuk Libra lecz 
docelowo chcemy udostępnić naszym czytelnikom dostęp do portalu Legimi.   
 Postawiliśmy na uruchomione właśnie kanały społecznościowe. W cyklu 
"Chodź, opowiem Ci bajeczkę" czytamy najmłodszym fragmenty książek znanych i 
lubianych autorów. Proponujemy również konkursy i internetowe zabawy interakcyjne 
dla naszych czytelników. Kanały na pewno będą się dynamicznie rozwijały. Przy 
bibliotece funkcjonuje od trzynastu lat Dyskusyjny Klub Książki, pandemia w tym roku 
ograniczyła trochę spotkania naszych klubowiczów. Odbyło się sześć z dziesięciu 
zaplanowanych spotkań. Niemniej dzięki tej współpracy (Biblioteka Wojewódzka w 
Łodzi i Instytut Książki) w naszej bibliotece odbyły się jesienią cztery spotkania 
autorskie z Łukaszem Orbitowskim, Wojciechem Chmielarzem, Jędrzejem Pasierskim 
i Jackiem Hugo-Baderem. Wszystkie te spotkania zostały sfinansowane przez Instytut 
Książki. 
Cały czas uczestniczymy w projekcie „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki 
mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. 
Projekt jest dofinansowany przez MK i DN oraz w dwóch akcjach w bibliotece 
dziecięcej - „Z książką na start! Mała książka – wielki człowiek„ oraz „Z książką na 
walizkach”– są to ogólnopolskie działania wspierające czytelnictwo realizowane we 
współpracy z Instytutem Książki i MK i  DN. W Oddziale dla Dzieci od kilkunastu lat 
funkcjonuje Klub Przyjaciół Misia Uszatka, który planujemy przekształcić w DKK Misia 
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Uszatka dzięki czemu zyskamy raz w roku darmowe spotkanie autorskie, zgłoszenie 
już jest wysłane. W naszej bibliotece nie brakuje konkursów i zabaw skierowanych do 
najmłodszego pokolenia naszych czytelników ale i nie zapominamy o starszej grupie 
odbiorców. 

W minionych latach pozyskaliśmy fundusze z miejskiego Budżetu 
Obywatelskiego na cykl spotkań z pisarzami kryminałów zatytułowany "Krwawa 
Rawa". Ze względu na zaistniałą sytuację w naszym kraju, realizacja projektu została 
przesunięta na bieżący rok (2021). W minionym roku (2020) również pozyskaliśmy 
środki z lokalnego BO. Tym razem będzie to projekt inwestycyjny polegający na 
montażu w wypożyczalni, czytelni oraz sali spotkań klimatyzacji. Staramy się również 
pozyskiwać środki zewnętrzne i tak powstał projekt „Podróże małe i duże” (30 000 zł 
MK i DN) który złożyliśmy 27 listopada 2020. Jest to cykl spotkań poświęconych 
podróżom, i kolejny pomysł na wzbogacenie naszej oferty. Pandemia zatrzymała nas 
w domach, ale mamy nadzieję, że wkrótce wszystko wróci do normalności i jeżeli 
otrzymamy to dofinansowanie uda się je zorganizować w normalnych warunkach. 
Ponadto ubiegamy się o  grant wraz z partnerami (MDK, MZR) projektu „Niepodległa”. 
W ramach tego działania zaplanowaliśmy koncert „Ku pokrzepieniu serc” (7 000 
zł).Listopad minionego roku to zakończenie ministerialnego programu na zakup 
nowości z którego pozyskujemy środki co roku (2020 - 15 000 zł MK i DN). W rawskiej 
bibliotece nowości książkowe pojawiają się w „expressowym” tempie.  
W najbliższych latach z pewnością nie zabraknie spotkań autorskich, muzycznych, 
wieczorków poezji i oczywiście spotkań podróżniczych. 
 
Miejski Dom Kultury 

Rok 2020 był rokiem jubileuszu 35-lecia istnienia Miejskiego Domu Kultury i 
jednocześnie okresem specyficznym ze względu na pandemię Sars-Cov2.Cele i 
zadania statutowe w Miejskim Domu Kultury realizowane są na bieżąco. Miejski Dom 
Kultury z każdym rokiem zwiększa ofertę programową. W 2020 roku instytucja była 
zmuszona dostosować tryb swojego funkcjonowania do aktualnej w danym momencie 
sytuacji epidemicznej. Często wprowadzane ograniczenia w funkcjonowaniu instytucji 
kultury wpłynęły oczywiście na działalność placówki, niemniej tryb pracy dostosowany 
został do trudnych warunków narzuconych przez ograniczenia epidemiczne, służyło 
temu m. in. przeniesienie wielu wydarzeń on-line i poszerzenie zakresu działalności w 
przestrzeni wirtualnej. W ramach programu ETNO POLSKA Narodowego Centrum 
Kultury została pozyskana kwota w wysokości 16.000,00 zł na realizację projektu 
RAWSKIE ETNO CHWILE, który ze względu na zamknięcie instytucji nie mógł zostać 
zrealizowany. Musiała zostać również zawieszona realizacja projektu LOKOMOTYWĄ 
PO WIEDZĘ - ECO FASHION, który miał być realizowany na terenie miasta w 
partnerstwie z Łódzkim Domem Kultury. Z wymienioną instytucją kultury zrealizowano 
projekt muzyczny ROCKOWANIE – GRAMY MAANAM. Ze względu na trudne warunki 
epidemiczne i narzucone ograniczenia zrezygnowano z projektu SIEĆ NA KULTURĘ 
w ramach którego można było pozyskać laptopy i tablety do celów artystyczno - 
edukacyjnych Miejskiego Domu Kultury. Działania te miały na celu uatrakcyjnienie 
oferty programowej dla mieszkańców i jednocześnie obniżyć koszty działalności 
instytucji. W roku 2020  pozyskano fundusze na przeprowadzenie akcji FERIE Z MDK  
online w wysokości 3.500,00 zł. 

Układając program imprez wybierana jest zawsze w miarę możliwości najtańsza 
i najkorzystniejsza oferta. Terminowa realizacja zobowiązań o charakterze publicznym 
Efektywna realizacja zadań i celów statutowych. 
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Cele i zadania statutowe realizowane są na bieżąco poprzez organizację życia 
kulturalnego dla mieszkańców miasta w formie koncertów, przedstawień teatralnych, 
konkursów, działań edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W roku 2020 
wszystkie działania były uzależnione od przebiegu pandemii i realizowane w miarę 
możliwości stacjonarnie lub online. W czasie kiedy niemożliwe były spotkania 
bezpośrednie zaproponowano konkursy i wydarzenia online dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych między innymi konkurs wielkanocny, konkurs fotograficzny „Widok zza 
okna”, Migawka z Rawy, XVII Rawski Mityng Wokalny, konkurs plastyczny „Laurka dla 
mamy”, wystawy online, przedstawienia teatralne dla dzieci i wiele innych wydarzeń. 
W okresie letnim został zrealizowany  projekt Kulturalne Lato 2020, podczas którego 
miały miejsce wydarzenia artystyczne mające na celu organizację życia artystycznego 
w czasie lata dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Część z nich odbywała się online, część 
stacjonarnie. 
W roku 2020 miały miejsce cieszące się dużym powodzeniem cykliczne imprezy -  XVII 
„Rawski Mityng Wokalny” - w wersji online, rawskie święto piosenki w internecie.  
„Rawskie Dni Muzyki Klasycznej” - stacjonarnie, w programie koncertu znalazły się 
perły muzyki klasycznej, nie tylko dla melomanów ale tych wszystkich którzy uwielbiają 
słuchać muzyki na najwyższym poziomie.    
 IX edycja Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Biało-Czerwone Nuty” – konkurs 
patriotyczny skierowany do uczniów klas III-VIII szkół podstawowych, online,  
XIX Rawski Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wlazł kotek na płotek” – konkurs wokalny 
dla najmłodszych, online.  
Realizowane były również projekty artystyczno  – kulturalne  związane z 
upamiętnieniem świąt narodowych: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
Święto Uchwalenia Konstytucji 3-Maja, Rocznica Wybuchu Powstania 
Warszawskiego, Rocznica Odzyskania Niepodległości - w formie online. Omówione, 
zostały najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez Miejski Dom Kultury w 2020 
roku wynikające ze statutowych założeń przewidzianych dla placówki jako 
samorządowej instytucji kultury. Poza tym dyrektor podejmował szereg innych działań 
i aktywności m. in. w działalności popularyzatorskiej i informacyjnej. 
Działalność Miejskiego Domu Kultury w roku 2020 r. przedstawiała się następująco: 
Koncerty: Gala Noworoczna -  Leon Voci, Kolędy Świata  - chór Mistral 
Karnawałowe rytmy, Koncert karnawałowy - Opera czy operetka?, Koncert na Dzień 
Kobiet -  Viva Santana, Letni koncert  - Anna i Romuald Spychalscy, Kolory Polski, 
Rawskie Dni Muzyki klasycznej – Trio wokalne, Rawskie Dni Muzyki Klasycznej – Aero 
Duo, Recital Chopinowski – Kamil Pacholec, Śpiewnik Polski w Strasznym Dworze – 
online, Mini koncert świąteczny – online, łącznie 11 koncertów – około 2000 odbiorców 
Teatry i kabarety: 
Lista męskich życzeń 
Łącznie 1 spektakl – około  300 odbiorców 
Konkursy i wydarzenia artystyczno-edukacyjne: Śpiewajcie Aniołowie – konkurs 
wokalny, Konkurs wielkanocny – online, Konkurs fotograficzny – online,  XVII Rawski 
Mityng Wokalny  - online, Konkurs Laurka dla Mamy - online 
Dzień Dziecka w sieci 
Konkurs – Wiersz dla Taty - online 
XL Mały Konkurs Recytatorski  - online 
Kino konesera – online 
Konkurs fotograficzny – Migawka z Rawy – online 
ROCKOWANI – gramy Maanam 
Konkurs plastyczny  - Jestem bezpieczny na drodze 
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Jesienne Manewry Artystyczne 
Raz na ludowo 
Jesienny konkurs plastyczny – Nasz kasztanowy świat 
IX Festiwal Pieśni Patriotycznej Biało-Czerwone Nuty - online 
Wlazł kotek na płotek – Festiwal Piosenki Dziecięcej - online 
Mikołajkowy konkurs plastyczny – online 
Świąteczne Anioły – rodzinny konkurs plastyczny – online 
Pokaż choinkę – konkurs 0nline 
Świetlica artystyczna, łącznie 21 konkursów i wydarzeń artystycznych 
Imprezy plenerowe 
Letnie Manewry Artystyczne 
Raz na ludowo, łącznie 2 imprezy w plenerze 
Wystawy  
Galeria 35-lecia Elwira Kowalczyk – Konopka – Malarstwo, Kamil Dziubiński –Grafika 
– online, Grzegorz Matyszewski – Mikrosztuki -  wystawa biletów – online, Pracownia 
artystyczna MDK – 2020, W drodze do Niepodległości – Obóz Kościuszko w USA 
Po północy – wystawa Bogumiły Król Jan Łuczyński – Ogrody wspomnień, łącznie 8 
wystaw. 
Uroczystości państwowe 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Wojska Polskiego, Rawskie Dni 
Niepodległości. 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
Miniony, 2020 rok nie pozostał bez wpływu na działalność rawskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Jednak pomimo trudności związanych z pandemią koronawirusa wśród 
których najważniejszym było zachowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego i 
nieprzewidywalność w planowaniu działań - udało się zrealizować wiele zadań. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej realizował zadania zgodnie z 
wytycznymi i przy jednoczesnym uwzględnieniu najwyższych standardów  
bezpieczeństwa sanitarnego względem pracowników i osób korzystających z 
poszczególnych obiektów. 

 Ukończone pod koniec 2019 roku prace na jazie oraz Małej Elektrowni Wodnej 
spowodowały, że w MEW konieczna była dodatkowo modernizacja i wymiana układu 
pomiarowego oraz modernizacja układu sterowania. Prace te zostały wykonane, a 
Elektrownia Wodna po przerwie w maju rozpoczęła produkcję zielonej energii 
produkując rocznie ok. 360 MW. W elektrowni na bieżąco prowadzona była kontrola 
stanu wody i utrzymywany był upust biologiczny w stanie czynnym. W maju wykonany 
został remont wewnętrzy elektrowni polegający na ułożeniu płytek w budynku zarówno 
na podłodze jak i na ścianach a także zostały wykonane drobne prace poprawiające 
estetykę obiektu.  

 Na bieżąco wykonywane były prace związane z koniecznością utrzymania 
porządku na: 

− stadionie miejskim – wałowanie, koszenie boisk, ich nawożenie i podlewanie, 
utrzymanie porządku na całym obiekcie, 

− terenach będących w trwałym zarządzie ośrodka polegające na: zamiataniu 
terenu, jego odśnieżaniu, równaniu kretowisk, koszeniu trawy wokół zalewu, 
utrzymanie i konserwacja plenerowej siłowni, wykonaniu podstaw pod maszyny 
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siłowni, remoncie kręgu myśliwskiego oraz bieżącym dostarczaniu drewna, 
uzupełnianiu luk w szczelinach na ścieżce pieszo rowerowej, utrzymanie 
terenów zielonych, przygotowaniu sprzętu do okresu wakacyjnego, umocnieniu 
mola, malowaniu ławek, wycięciu suchych drzew,  

− obiektach sportowych; przygotowanie obiektów do zajęć oraz zawodów, 
bieżące koszenie trawy i prace porządkowe wokół obiektów, wykonanie 
remontu sanitariatów,  

− kąpielisku i przystani wodnej;  w okresie zimowym kąpielisko było udostępnione  
rawskim morsom, udostępnione zostały również sanitariaty przy plaży, w 
czerwcu uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu wodnego, wykonane 
zostały też  drobne remonty i naprawy. W okresie letnim na bieżąco 
monitorowany był stan jakości wody, usuwane były śmieci. Drobne prace 
remontowe przeszły również sanitariaty zlokalizowane w lasku Tatar. 
 

Zawody sportowe i inne wydarzenia odbywające się na terenie OSiR.  

W czasie ferii zimowych OSiR był współorganizatorem Rawskiej Feriady – Bezpieczne 
ferie z WOPR, a także feriady na sportowo w którą włączyły się kluby sportowe z terenu 
miasta Rawa Mazowiecka. 

 W okresie letnim funkcjonowały boiska do plażowej piłki siatkowej. W związku 
z dużymi obostrzeniami sanitarnymi w okresie letnim do pracy przy wypożyczalni 
zaangażowanych zostało więcej osób.  

 Pomimo pandemii w 2020 roku na naszych obiektach odbywało się wiele 
zawodów sportowych m.in.: I liga tenisa stołowego mężczyzn i kobiet, Turnieje piłki 
nożnej, Zakładowa Liga Mistrzów (która co liczyła ok 200 pracowników rawskich 
zakładów pracy), Turnieje Piłki Siatkowej, Mistrzostwa Powiatu Drużyn LZS, Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej, Powiatowa Licealiada,  V Halowy Rodzinny Turniej w piłce 
nożnej o Puchar o. Przeora Klasztoru Pasjonistów, cykle biegów przełajowych. W 
sierpniu na hali Milenium jak co roku nocowali Uczestnicy Rowerowej Pielgrzymki na 
Jasną Górę, której uczestnikami są. m.in. potomkowie naszej Patronki – państwo 
Konopaccy, natomiast we wrześniu na terenach zamku odbyły się występy 
artystyczne cyrku Zalewski. Na naszych obiektach odbywał się również Policyjny 
Dzień Kobiet, natomiast latem byliśmy współorganizatorami Mistrzostw Polski w 
Triathlonie, które od 12 lat nieprzerwalnie odbywają się na terenach OSiR, a także 
Maratonu Pływackiego. W sierpniu odbył się I Zlot Rawskich Klasyków gromadząc na 
terenach ośrodka dużą ilość starych modeli samochodów. Inicjatorami i 
organizatorami eventu była grupa miłośników starych aut działająca pod nazwą 
„Rawskie Klasyki” – stąd nazwa imprezy. W trakcie imprezy oprócz ekspozycji 
przeprowadzone były konkursy na najstarszy pojazd zlotu i na najładniejsze 
(najbardziej oryginalne) auto zlotu. Zaprezentowano dwie kolekcje tematyczne: 
motorowery PRL i tablice rejestracyjne z lat 1945 – 1990.  
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Gospodarka komunalna i mieszkaniowa  
 
PRACE REMONTOWE ZREALIZOWANE W 2020 r. W BUDYNKACH 
STANOWIĄCYCH 100% WŁASNOŚCI MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

Lp. Obiekt Planowany zakres rzeczowy 
Planowane 

nakłady 
/brutto/ 

1. Tatar 4A 

Remont łazienek – 2 szt.  
Malowanie korytarza 
Wymiana drzwi zewnętrznych – 2 szt. 
Wymiana oświetlenia na LED 

38.770,00 

2. 1-go Maja  1 Wymiana drzwi zewnętrznych 2.052,40 

3. 
Księdza Skorupki 
1 

Montaż wkładu kominowego 
Zabezpieczenie stropu nad piwnicami 

3.006,00 
8.047,24 

4. 
Piłsudskiego 7 
budynek główny 

Wymiana pokrycia dachowego na 
komórkach gospodarczych w ilości 4 szt.  
Remont ściany szczytowej budynku 

 
3.693,80 
8.000,00 

5. Przechodnia 2 
Wykonanie przez PSG dok. proj. na 
budowę przyłącza i instalacji gazowej 

6.942,18 

6. 
Mszczonowska 
41A 

Usługa związana z utrzymaniem czystości  
i porządku 

14.212,80 

7. 
Wszystkie zasoby 
mieszkaniowe 

Drobne remonty lokali 
Dezynfekcja 

25.000,00 
2.616,00 

8. 
Wszystkie zasoby 
mieszkaniowe 

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
Zakup pieców do lokali 15 szt. 

15.000,00 
1.208,27 

9. Budynki socjalne Przegląd okresowy roczny 6.000,00 

10. RTBS Sp. z o.o. 
Zarządzanie nieruchomościami  Gminy 
Miasta Rawa Mazowiecka 

112.528,49 

11. 
Mszczonowska 
41B 

Roboty budowlane - koszty inwestycji bud. 
B  

4.668.755,68 

  Razem: 4.915.832,86 
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Działalność Gospodarcza 
Zgodnie z prowadzoną statystyką GUS w 2020 r. wg stanu na dzień 31.12.2020 r. na 
terenie miasta Rawa Mazowiecka nową działalność zgłosiły 73 firmy, zlikwidowano 62. 
Stan aktywnych firm na terenie Miasta Rawa Mazowiecka łącznie wynosi 2199. 
 
Ochrona Środowiska  
W 2020 r. miasto realizowało ustawowe zadania w zakresie ochrony środowiska. 

− Wydano decyzje – przeniesienie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na 
budowie „Zespołu hal magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z 
układem komunikacji wewnątrzzakładowej oraz obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi przy ul. Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej i Konopnicy, 
powiat rawski, województwo łódzkie, dla firmy Logis S. A. z siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej 96-200 przy ul. Mszczonowskiej 36”. 

− Pozostawiono bez rozpatrzenia  wniosek o wydanie decyzji środowiskowej 
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej T-mobile Polska S.A. 

− Wydano 2 decyzje  o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzające brak 
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji odparowania gazu ziemnego LNG 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dla CRYOGAS M&T POLAND S.|A. z 
siedzibą przy ul. Spokojnej 5 w Warszawie. 

− Wydano decyzję dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie farmy 
fotowoltaicznej „Rawa Mazowiecka 1” o mocy do 3 MW na działkach o 
numerach ewidencyjnych 364, 365/1, 363/3, 362/3, 361/1 w obrębie 1 miasta 
Rawa Mazowiecka” dla firmy Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o. z 
siedzibą przy ul. Barlickiego 2 w Tomaszowie Mazowieckim. 

− Wydano jedną decyzje umarzającą  postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na 
„Rozbudowie istniejącej wytwórni papieru o  dodatkowe powierzchnie 
magazynowe”, zlokalizowanego przy ul. Mszczonowskiej 36 w Rawie 
Mazowieckiej, na działkach nr ewidencyjny 148/24, 148/30, 148/31, 149/27 
obręb. 2, dla  Italian  Paper Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika 
Pana Roberta Kowalewskiego BPE EkoProjekt ul. Belzacka 127, 97-300 
Piotrków Trybunalski. 

− Wszczęto postępowanie dla firmy FAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Burakowskiej 5/7 w Warszawie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacji linii cynkowania 
ogniowego oraz optymalizacja gospodarki materiałowej w FAM Sp. z o.o. 
Zakład Rawa Mazowiecka w celu dostosowania do zwiększających się 
wymagań ekonomicznych, ekologicznych i formalno-prawnych”, położonego na 
działkach nr ew. 3/24 oraz 3/45 obręb 5 miasta Rawa Mazowiecka.  

− Wszczęto postępowanie dla firmy FMR LISICKI Janusz Lisicki z siedzibą przy 
ul. Wałowskiej 2 w Rawie Mazowieckiej  w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali 
magazynowo - produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie 
istniejącego zakładu FMR LISICKI Janusz Lisicki  zlokalizowanego przy ul. 
Wałowskiej 2 w Rawie Mazowieckiej”, położonego na działkach nr ew. 347, 346 
obręb 1 miasta Rawa Mazowiecka. 

Miasto Rawa Mazowiecka kontynuując działania w zakresie minimalizacji emisji  
zanieczyszczeń do powietrza wszczęło postępowanie dot. wyłonienia  wykonawcy na  
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opracowanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, ponieważ obowiązujący plan utracił 
swoją moc w grudniu 2020 r. 
W 2020 roku Uchwałą Nr XXIV/202/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 
grudnia 2020r. przyjęto Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
Rawa Mazowiecka za lata 2018-2019. Głównym celem opracowania była analiza 
realizacji zadań, które były zaplanowane do wykonania w zakresie poprawy stanu 
środowiska na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Gospodarka odpadami 

W 2020 roku liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka, którzy złożyli deklarację na odbiór odpadów komunalnych wynosiła 
14 445 osób. 
Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z migracji osób, którzy ze 
względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem miasta. Analogiczna 
sytuacja dotyczy uczniów i studentów, którzy kontynuują naukę poza miejscem stałego 
zameldowania. Na bieżąco prowadzone są działania w celu weryfikacji danych 
zawartych w deklaracjach i sprawdzeniem ich ze stanem faktycznym. 

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/67/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 
czerwca 2019 r. została ustalona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wynosząca 12,50 zł od osoby miesięcznie za selektywną zbiórkę 
odpadów komunalnych oraz stawkę opłaty podwyższoną jeżeli odpady nie są w 
sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 25,00 zł miesięcznie od osoby. 
Ponadto przewidziano dla rodzin wielodzietnych ulgę w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wynosząca 100 % zniżki na trzecie i kolejne dziecko w 
rodzinie, a także zniżkę wynoszącą 10 % za posiadanie przydomowego 
kompostownika i kompostowanie bioodpadów. 

Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku wyniósł 2 921 650,82 zł. 
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu miasta Rawa 
Mazowiecka odbywał się zgodnie z harmonogramem odbioru utworzonym w oparciu 
o regulamin utrzymania czystości i porządku. 
Nadwyżki wyżej wymienionych frakcji oraz pozostałe frakcje odpadów podlegających 
selektywnej zbiórce mieszkańcy Rawy Mazowieckiej przekazywali do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Pukininie 140. 
Odpady zebrane z terenu Miasta Rawa Mazowiecka trafiają do ZGO Pukinin. Zakład 
ten w 2019 roku uzyskał status Instalacji Komunalnej w związku z czym prowadzi 
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania. Ponadto Spółka prowadzi składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne oraz wyrobów azbestowych na podstawie Decyzji z dnia 
30 kwietnia 2020r. (znak: RŚVI.7222.115.2019) wydaną bezterminowo, Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz edukację ekologiczną. 
Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Rawa Mazowiecka 
oszacowana została na podstawie sprawozdań składanych przez podmioty 
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, podmiotów 
zbierających oraz informacji złożonych przez PSZOK. Łączna ilość odpadów 
komunalnych odebranych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku wyniosła: 
- odebranych 7 377,5090 Mg 
- zebranych w PSZOK 363,5400 Mg 
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- zebranych przez podmioty zbierające 247,5230 Mg, 7754,162 Mg stanowią odpady 
odebrane z terenu miasta Rawa Mazowiecka, z czego 5359,4400 Mg to 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
 
Usuwanie azbestu 

W 2020 r. zrealizowaliśmy zadanie pn.: "Usuwanie azbestu i wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta Rawa Mazowiecka". Zadanie  dofinansowane 
było w formie dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi. Koszt całkowity zadania wyniósł 10 884,00 
zł, z czego 80 % to kwota dotacji z WFOŚ i GW - 7166,00 zł, pozostałe 20 % to środki 
własne Miasta Rawa Mazowiecka - 3718,00 zł. Realizowane zadanie obejmowało 
odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 11 
nieruchomości położonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Łącznie odebrano 
25,52 Mg azbestu. Termin realizacji zadania - do 30 listopada 2020 r. 
 
Drogi gminne 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg gminnych wynosiła 45,878 km. Drogi 
asfaltowe to 37,18 km, co stanowi 81,13 % wszystkich dróg gminnych. Nawierzchnia 
dróg utwardzonych w poprzednim roku przedstawiała się odpowiednio: 

• kostka – 3,02 km + betonowe 0,12 km,  

• tłuczeń – 0,63km 

• gruntowa ulepszona – 2,878km 

• gruntowa naturalna – 2,05km 
Stan dróg publicznych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni w 2020 roku w 
stosunku do dróg gminnych został oceniony jako dobry i dostateczny.  
Długość ścieżek rowerowych (pieszo-rowerowych) na koniec roku 2020 wynosiła: 

• ul.Katowicka-0,456 km, 

• ul. Mszczonowska ścieżka pieszo rowerowa -0,840 x 2 +0,764 km= 
2,444km,•zalew-3,6 km, 

• park - 0,8 km 

• ul. Targowa - 0,7km 

• ul. J. Sobieskiego – Łowicka - 1,01km 
 
Inwestycje 
 
Zestawienie inwestycji 

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 

I. DZIAŁ 600 TRANSPORT                                  6.446.500 5.236.727,28 

 Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 6.446.500 5.236.727,28 

1. Przebudowa ulicy Sobieskiego 1.700.000 1.685.512.72 

2. Budowa ścieżki rowerowej 1.950.000 1.891.298,20 

3. Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego 5.000 2.000,00 

4. Remont chodnika ul. Jeżowska 180.000 175.161,35 

5. Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, 
Warszawskiej 

2.611.500 1.482.755,01 

II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA 

2.160.000  

 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami 10.000  

1. Zakup gruntów  w zasoby komunalne 10.000 2.214,00 

 Rozdział  70095 – Pozostała działalność 2.150.000 1.893.331,71 
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1. Budowa wielorodzinnego  socjalnego  budynku 
mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy  
ul. Mszczonowskiej – budynek B 

2.150.000 
1.893.331,71   

wydatki 
niewygasające 

III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 690.000 605.871,70 

 Rozdział 75023- Urzędy Miast 80.000 2.900,00 

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

80.000 2.900,00 

 Rozdział 75095- Pozostała działalność 610.000 602.971,70 

1. „Rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych 
usług  
w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka” 

540.000 533.971,70 

2. Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy 
budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4 

70.000 69.000,00 

IV. DZIAŁ 754 -  BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 

20.000  

 Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie 
Policji 

20.000  

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

20.000 20.000,00 

V. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 100.000  

 Rozdział 85111 – Szpitale ogólne 100.000  

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

100.000 niewygasające  

VI. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA 1.930.000 1.882.347,30 

 Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.930.000 1882.347,30 

1. Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy 
Mickiewicza 

1.930.000 1.882.347,30 

VII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

11.340.000 3.842.425,45 

 Rozdział 92116 – Biblioteki  40.000 9.889,00 

1. Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej 
w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego 

40.000  9.889,00 

 Rozdział 92195 – Pozostała działalność 11.300.000 3.832.536,45 

1.  Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka 11.300.000 3.832.536,45 

1.1 Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych 
jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej 
w tym kulturalnej 

2.290.000 2.265.896,33 

1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
rynku Starego Miasta oraz obszaru 
staromiejskiego 

7.200.000 1.367.767,22 

1.3 Zarządzanie projektem, jego obsługa i 
promocja 

410.000 198.872,90 

1.4 Przebudowa ulicy Krakowskiej 1.400.000 - 

VIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 117.000 79.005,88 

 Rozdział 92695 – Pozostała działalność 117.000 79.005,88 
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1. Przygotowanie dokumentów i 
przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
projektowanego połączenia zbiorników 
"TATAR - DOLNA" 

72.000 70.860,88 

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

20.000 150,00 

3. Poprawa efektywności energetycznej budynku 
użyteczności publicznej – termomodernizacja 
budynku hali sportowej przy ul. Tatar   

20.000 4.305,00 

4. Budowa oświetlenia boiska stadionu 
miejskiego przy  ul. Zamkowej. 
Zadanie wybrane do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej 
gram” 

5.000 3.690,00 

 OGÓŁEM 22.803.500  
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Część opisowa do informacji o realizacji zadań inwestycyjnych 

I. DZIAŁ 600 –TRANSPORT 

Rozdział 60016  - Drogi publiczne gminne 

1. Przebudowa ulicy Sobieskiego 
Plan –  1.700.000 zł 
Wykonanie  -1.685.512,72 zł 
Wykonanie przebudowy ulicy Sobieskiego powierzono Przedsiębiorstwu Robót 
Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa. Wartość umowna robót – 
1.631.774,03 zł. Przebudowę odebrano 29.10.2020 r. 
Ww. Wykonawcy zlecono wykonanie robót powtórzonych za kwotę 37.023,00 zł 
brutto. Roboty odebrano 29.10.2020 r. 
Zawarto umowy na nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych i robót 
drogowych na łączną kwotę 13.530,00 zł brutto oraz na wykonanie tablic 
informacyjnych na kwotę 2.447,70 zł . 
Na realizację ww. zadania Miasto otrzymało  dofinansowanie  z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie – 823.875,00 zł. 

2. Budowa ścieżki rowerowej 
Plan –  1.950.000 zł  
Wykonanie – 1.891.298,20 zł  
Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Jana III 
Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej powierzono firmie TECH-BUD Przemysław 
Stefański z Rawy Mazowieckiej za 1.729.407,70 zł brutto. Umowny termin 
wykonania ścieżki to 12.07.2020 r. Pandemia i niesprzyjające warunki 
atmosferyczne spowodowały przesuniecie terminu do 12.10.2020. 
Ścieżkę odebrano 28.10.2020 r. 
Zawarto także umowy na nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych i robót 
drogowych na łączną kwotę 12 455,00 zł oraz nadzór archeologiczny za kwotę 
4.305,00 zł  
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 
dodatkowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od projektowanej ścieżki 
pieszo-rowerowej poprzez działkę nr 501 obręb 0002 do ul. Jana III Sobieskiego w 
Rawie Mazowieckiej firmie Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki z Łodzi. Koszt 
opracowania – 6.150,00 zł . 
Zlecono firmie TECH-BUD Przemysław Stefański z Rawy Mazowieckiej w ramach 
robót powtórzonych budowę dodatkowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wraz z 
oświetleniem i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Łowickiej w 
Rawie Mazowieckiej za kwotę 117.300,00 zł brutto. Roboty odebrano 01.12.2020 r. 
Zlecono przygotowanie projektu o nazwie "Budowa ścieżki edukacyjnej na odcinku 
ul. Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego" za kwotę 20.910,00 zł. 

3. 
 
 
 
 
 
 

Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego 
Plan – 5.000 ,00 zł 
Wykonanie – 2.000,00 zł 
Zawarto umowę z firmą JAGRA RAFAŁ ADAMCZYK z Opoczna na wykonanie 
dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. 
Kazimierza Wielkiego  
w Rawie Mazowieckiej. Koszt dokumentacji – 2.000,00 zł brutto. Z powodu pandemii  
z uwagi na utrudnienia w uzgadnianiu dokumentacji termin wykonania został 
zmieniony aneksem  
z 30.06.2020 r. na 31.12.2020 r. Dokumentację przekazano 30.12.2020 r. 
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4. Remont chodnika ul. Jeżowska 
Plan – 180.000,00 zł 
Wykonanie – 17.5161,35 
Wykonanie dokumentacji projektowej na remont chodnika zlecono firmie Projekty i 
Nadzory Drogowe Jan Zawadzki z łodzi za 3.690,00 zł brutto. Dokumentację 
dostarczono 12.10.2020 r. 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego remont chodnika przy ul. 
Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej powierzono firmie TECH-BUD Przemysław 
Stefański z Rawy Mazowieckiej za 171.471,35 zł brutto.  
Inwestycję odebrano 28.12.2020 r. 

5. Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej 
Plan – 2.611.500 zł 
Wykonanie –1.482.755,01 zł  
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została 
17.03.2020 r. umowa z Konsorcjum firm: SZADEK Dariusz Szadkowski z Łodzi – 
Lider, G&P s.c. Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak z Łodzi  - Partner. Wartość 
zadania: 2.907.040,84 zł.  
Zawarto umowę z firmą 3PUNKTY ze Skierniewic na wykonanie tablic 
informacyjnych na kwotę 6.765,00 zł brutto. 
W ramach zadania wykonano odcinki kanalizacji deszczowej,  sanitarnej wodociągu, 
przygotowano instalację kablową oświetlenia oraz elementy sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu ulic Miłej i Warszawskiej. Wykonano także większość prac drogowych 
– w ulicy Miłej powstaje zatoka autobusowa, osobna zatoka do podwożenia dzieci 
oraz miejsca parkingowe.  
Na realizację ww. zadania Miasto otrzymało  dofinansowanie  z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie – 1.211.409,00 zł. 

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami 

1. Zakup gruntów w zasoby komunalne 
Plan – 10.000 zł  
Wykonanie – 2.214,00 zł 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 

1. Budowa wielorodzinnych socjalnego  budynku mieszkalnego w Rawie 
Mazowieckiej przy  
ul. Mszczonowskiej – budynek B 
Plan – 2.150.000 zł  
Wykonanie – 2.133.331,71 zł 
Budowa bloku realizowana jest w cyklu dwuletnim. Zadanie realizuje 
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ”BUDOKAN” L.D. Czesław Dobrzyński ze 
Skierniewic. Wartość umowna  robót – 4.492.339,30  zł.  
Zakończenie inwestycji przewidziano na październik 2020 r. W związku z 
wystąpieniem pandemii COVID-19 wystąpiła konieczność zmiany terminu realizacji 
umowy na 28.02.2021 r. Trwają czynności odbiorowe tej inwestycji.  
(wydatki niewygasające)  

 III.     DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Rozdział 75023 - Urzędy miast 
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1. 

Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 5 
Plan – 80.000 zł 
Wykonanie –  2.900,00 zł 
Zlecono firmie Biuro Projektów i Ekspertyz Budowlanych z Łodzi wykonanie 
opracowania dot. remontu sali ślubów i przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu 
Miasta za kwotę 5.289,00 zł. 
Termin wykonania został zmieniony z 10.03.2020 r. na 31.07.2020 r. 
Zawarto umowę na wykonanie badań archeologicznych w związku z remontem sali 
ślubów firmie Sekcja Archeo Artur Ginter za kwotę 2.900,00 zł. Termin wykonywania 
badań – do 30.09.2020 r. Dokumentacja została wykonana i przekazana 
inwestorowi.  

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 

1. „Rawski e-Urząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa 
Mazowiecka” 
Plan – 540.000 zł  
Wykonanie –   533.971,70 zł 

2. Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku przy Pl. J. 
Piłsudskiego 4 
Plan – 70.000 zł  
Wykonanie – 69.000,00   zł 
Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4 
zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu BUDREM s.c. z 
Rawy Mazowieckiej za kwotę 65.000 zł. Termin wykonania koncepcji – 30.06.2020 
r.  W związku z epidemią koronawirusa termin został przesunięty do 15.09.2020r. 
Sporządzenie opinii w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej dotyczącej 
zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w 
budynku mieszkalno-biurowym zlokalizowanym w Rawie Mazowieckiej, Plac 
Piłsudskiego 4 wraz z uzgodnieniem projektu inwentaryzacji zlecono rzeczoznawcy 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Januszowi Bartosiewiczowi ze 
Skierniewic za kwotę 4.000 zł. Opinię dostarczono w dniu 15.06.2020 r. Koncepcja 
z uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi przekazano 
Zamawiającemu. 

IV. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji 

1. Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie 
Mazowieckiej 
Plan – 20.000 zł 
Wykonanie  -  20.000 zł 

V. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA  

Rozdział 85111 – Szpitale Ogólne 

1. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej 
Plan – 100.000 zł  
Wykonanie – 100.000 zł 
Dostawę stołu operacyjnego do Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej 
zlecono firmie PROMED Spółka Akcyjna z Warszawy za 97.352,28 zł. W związku z 
trudnościami logistycznymi wywołanymi przez COVID-19 dostawa stołu nastąpiło w 
lutym 2021 r.  
(wydatki niewygasające)   

VI. DZIAŁ 900  - GOSPODARKA KOMUNALNA   
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Rozdział 90095 – Pozostała działalność 

1. Przebudowa targowiska miejskiego przy  ulicy Mickiewicza 
Plan – 1.930.000 zł  
Wykonanie  - 1.882.347,30 zł  
Umowa na realizacje przebudowy miejskiego targowiska w Rawie Mazowieckiej 
podpisana została z firmą Handlowo Usługową Foks Artur z Woli Makowskiej  na 
kwotę  2.248.194,00 zł, która aneksem nr 1 z dnia 05.02.2020 r. została zwiększona 
na 2.343.745,15 zł. 
Planowany termin zakończenia zmieniono ww. aneksem na 30.03.2020 r. 
Koszt nadzoru inwestorskiego - 18.450,00 zł oraz archeologicznego - 4.305,00 zł. 
Ww. Wykonawcy zlecono wykonanie oznakowania i numeracji miejsc handlowych 
za kwotę 2.200,00 zł oraz oznakowania drogowego za 12.066,30 zł. 
Przebudowę miejskiego targowiska  została rozpoczęta w 2019r i zakończona  w 
marcu 2020 r. Całkowity koszt przebudowy -2.882.733,34 zł.  Na realizację tego 
zadania miasto pozyskało dofinansowanie  w kwocie 993.548 zł  z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

VII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdział 92116 – Biblioteki 

1. Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego 
Plan – 40.000 zł 
Wykonanie – 9.889,00 zł 
Zlecono rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Januszowi 
Bartosiewiczowi ze Skierniewic za kwotę 9.889,00 zł sporządzenie ekspertyzy 
technicznej dotyczącej lokalizacji kotłowni gazowej w podpiwniczeniu budynku 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Ekspertyzę dostarczono 
05.06.2020 r. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej instalacji gazowej w 
kotłowni. 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka 
Plan – 11.300.000 zł  
Wykonanie –  3.832.536,45 zł  

1.1 Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji 
społecznej w tym kulturalnej. 
Plan – 2.290.000 zł  
Wykonanie – 2.265.896,33 zł  
Zadanie było kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.  
Zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 20.12.2019 r. termin wykonania ustalono na 
16.03.2020 r. Prace zgłoszone zostały do odbioru w ustalonym terminie i po 
przeprowadzeniu procedury odbiorowej oddane do użytkowania. 
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1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru 
staromiejskiego 
Plan – 7.200.000 zł  
Wykonanie –1.367.767,22 zł 
W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została 
17.03.2020 r. umowa z Konsorcjum firm: SZADEK Dariusz Szadkowski z Łodzi – 
Lider, G&P s.c. Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak z Łodzi  - Partner. Wartość 
zadania: 23.884.638,59 zł. Termin wykonania – 30.09.2021 r. W związku z 
rozszerzeniem zakresu umowy podstawowej o wykonanie przebudowy ul. 
Krakowskiej skablowanie ul. Mickiewicza termin wykonania został zmieniony na 
31.12.2021 r.  
Zawarto także umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją ww. inwestycji z firmą Pracownia Projektowa Archivision ze Skierniewic za 
kwotę 295.200,00 zł oraz pełnienie nadzoru archeologicznego ze Stowarzyszeniem 
Starożytników z Warszawy za kwotę 150.000 zł. W związku ze stanem pandemii 
roboty budowlane ruszyły dopiero w lipcu 2020 r. W pierwszej kolejności 
przystąpiono do prac elektrycznych w ulicy Mickiewicza. Jest to długotrwały proces 
polegający na wymianie linii zasilającej poszczególne posesje wraz z budową 
nowych złączy (szafek energetycznych) na elewacjach budynków. Prowadzone były 
także roboty branży wod – kan i drogowe w ulicy Mickiewicza i na skrzyżowaniu 
Mickiewicza – Krakowska. Prace te prowadzone są pod ciągłym nadzorem 
archeologicznym, który wymaga szczególnej uwagi przy wykonywanych robotach 
ziemnych. 

1.3 Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja 
Plan – 410.000 zł  
Wykonanie –  198.872,90 zł  
Wydatkowana kwota przeznaczona została na obsługę finansową i merytoryczną 
projektu – sporządzenie wniosków o płatność, sporządzanie sprawozdań, nadzór 
nad realizowanymi inwestycjami. 

1.4 Przebudowa ulicy Krakowskiej 
Plan – 1.400.000 zł  
Przebudowa ulicy Krakowskiej jest elementem projektu rewitalizacji centrum miasta. 
Ze względów proceduralnych zadanie to zlecono dodatkowo generalnemu 
wykonawcy - Konsorcjum firm: SZADEK Dariusz Szadkowski z Łodzi - przesuwając 
jednocześnie termin wykonania całego zadania na 31.12.2021r. 
Do końca 2020 roku wykonane zostały wszystkie prace dotyczące uzbrojenia terenu, 
chodniki  i nawierzchnia bitumiczna bez ostatniej warstwy ścieralnej. W trakcie 
realizacji, przy wykopach wykonawcy natknęli się na znalezisko archeologiczne 
około XV wiecznych jatek. Prace budowlane zostały wstrzymane i rozpoczęły się 
prace i badania archeologiczne, które trwały około 2 miesiące. Z tych powodów 
budowa ulicy przedłużyła się, mimo to większość prac udało się zakończyć jeszcze 

w 2020 roku, ale płatności za te prace nastąpiły już w roku następnym. W trakcie 
roku budżetowego ta pozycja budżetowa została „wchłonięta” przez zadanie 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru 
staromiejskiego” i należy je traktować sumarycznie. W 2020r. wydaliśmy 
łącznie na to zadanie 1.367.767,22 zł. 

VIII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 
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1. Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia 
zbiorników „TATAR – DOLNA” 
Plan – 72.000,00 zł  
Wykonanie – 70.860,88 zł 
W związku z przygotowywaniem dokumentacji opracowano mapę do celów 
projektowych obejmującą obszar zaprojektowanego połączenia zbiorników Tatr i 
Dolna. Mapę odebrano 30.04.2020 r. 
Ponadto zlecono firmie Biuro Hydrotechniczne Janusz Tobolczyk z Łodzi wykonanie 
projektu urządzenia placu budowy dla potrzeb opracowania raportu oddziaływania 
na środowisko w czasie realizacji przedsięwzięcia pn. „ZBIORNIK TATAR-DOLNA. 
Połączenie zbiorników TATAR i DOLNA na rzece Rawce w Rawie Mazowieckiej w 
jeden zbiornik” za kwotę 7.000 zł. Dokumentację przekazano 17.04.2020 r.  
W celu uzyskania decyzji środowiskowej powierzono Akademickiemu Ośrodkowi 
Naukowo-Technicznemu AON-T Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Spółka Jawna z 
Łodzi, wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie zbiornika „TATAR” na rzece Rawce za kwotę 36.900 
zł. Raport przekazano 21.12.2020 r. Tym samym zgromadzono wszystkie 
dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  dla planowanego zadania. 

2. Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i 
„TATAR” w Rawie Mazowieckiej 
Plan – 20.000 zł  
Wykonanie –  150,00 zł 
Trwają prace projektowe nad  dokumentacją połączenia zbiorników „Dolna” i „Tatar”. 
Dokumentację realizuje Biuro Hydrotechniczne Janusz Tobolczyk z Łodzi.  

3. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – 
termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Tatar   
Plan – 20.000 zł  
Wykonanie – 4.305,00  zł 
Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim.  
W dniu 28.12.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie 
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej 
budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej” i wybrano 
Wykonawcę firmę NEOEnergetyka Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 60.147,00 zł. 
Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło w styczniu 2021 r. Termin wykonania 
dokumentacji to 15.03.2021 r. 
Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości  675.332,00 zł. 

4. Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej. 
Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło 
mam lepiej gram” 
Plan – 5.000 zł  
Wykonanie – 3.690,00 zł   
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia boiska stadionu 
miejskiego przy ul. Zamkowej zlecono firmie ZUH TELEH Jarosław Buczek z 
Bolimowa za kwotę 3.690,00 zł. Dokumentację dostarczono 30.10.2020 r. Zadanie 
będzie realizowane w I półroczu 2021 roku. 
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Działalność miejskich spółek 
Rawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. zasoby mieszkaniowe zarządzane przez 
Rawskie TBS wynosiły 1.513 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 66.962,22 m2. 
Najwięcej mieszkań było własnością osób fizycznych (62,13% ogółu zasobów), 
mieszkania stanowiące 100% własności RTBS wraz z mieszkaniami będącymi we 
wspólnotach 
a wynajmowane przez najemców stanowiły 24,59%, mieszkania o najmie socjalnym 
stanowiły 13,28% ogółu zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez RTBS. 
Rawskie TBS Sp. z o.o. w 2020r. na bieżąco zarządza zasobami mieszkaniowymi i 
użytkowymi stanowiącymi własność Spółki, Gminy Miasto Rawa Mazowiecka, 
Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. 
 
Struktura zarządzania nieruchomościami stanowiącymi 100% własność Spółki: 
3 budynki mieszkalne - 86 mieszkań o łącznej pow. użytk. 4699,71 m2; 
1 budynek użytkowy – 8 lokali użytkowych o łącznej pow. użytk. 1086,16 m2; 
Spółka na podstawie umowy o zarządzanie zawartej w dniu 31.12.2018 r. zarządzała 

i  administrowała następującym zasobem gminnym: 

 -  16 budynkami  socjalnymi (201 mieszkań socjalnych) stanowiącymi 100% 
własności Gminy – Miasto Rawa Mazowiecka o powierzchni użytkowej lokali 
mieszkalnych 5.823,61 m2; 
  - 6 lokalami użytkowymi stanowiącymi 100% własności Gminy – Miasto Rawa 
Mazowiecka o łącznej powierzchni użytkowej 312,04 m2; 
  - terenami miejskimi położonymi wokół budynków socjalnych stanowiących 
własność Miasta o łącznej powierzchni użytkowej 17.506,59 m2. 
 
Przedmiotem niniejszej umowy były zasady zarządzania tym zasobem  jak również 
realizacja  zadania własnego gminy polegającego na tworzeniu warunków do 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej oraz w zakresie 
gminnego budownictwa mieszkaniowego. Spółka miała również obowiązek 
konserwacji i remontów budynków, budowli lokali oraz związanej z nimi infrastruktury, 
w zakresie mającym na celu utrzymania ich w stanie niepogorszonym. 
Spółka na podstawie zawartej umowy z Miastem Rawa Mazowiecka dzierżawi 
i zarządza Targowiskiem Miejskim „MÓJ RYNEK”  o pow. użytk. 3.589 m2. 
Spółka zarządza na podstawie umów o zarządzanie 44 budynkami mieszkalnymi, 
w  których działają Wspólnoty Mieszkaniowe o pow. użytk. 56.895,28 m2 

Zarządzamy i administrujemy na podstawie umowy o zarządzanie 4 budynkami 
mieszkalnymi stanowiącymi 100% własności Starostwa Powiatowego w Rawie  
Mazowieckiej o powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych 617,16 m2 oraz jednym  
lokalem użytkowym o powierzchni 110,76 m2.. Jak również terenami bezpośrednio nie 
związanymi z budynkami o powierzchni działek 2.300,45 m2. 
Opłaty czynszowe: 
Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są środki uzyskane z opłat za najem 
lokali mieszkalnych oraz wpłaty właścicieli lokali. 
Stawki czynszu w/w budynków obejmują między innymi koszty administrowania 
i koszty obsługi kredytów zaciągniętych na budowę tych bloków i kształtowały się od 
1,37 zł do 9,55 zł. 
Zadłużenia czynszowe: 
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W związku z koniecznością zapobiegania wzrastającym zaległościom czynszowym na 
bieżąco RTBS prowadzi działania windykacyjne zmierzające do zmotywowania 
zadłużonych mieszkańców do działania. Oprócz spraw kierowanych na drogę sądową 
wprowadzono udzielanie ulg w spłacie powstałych zaległości – rozłożenie zaległości 
na raty. W tym celu wynajmujący lub właściciel składa wniosek, w którym wskazuje 
wysokość miesięcznej raty. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, przygotowywane 
zostaje porozumienie ratalne, zawierające warunki oraz harmonogram spłat. 
Poza możliwością zawarcia porozumienie ratalnej spłaty, dłużnik może odpracować 
zadłużenie, które umożliwia spłatę zadłużenia w formie pełnienia świadczenia 
niepieniężnego. 
Spółka w 2020 r. realizowała prace w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów 
obejmujące: 

- roboty ogólnobudowlane i konserwacyjne budynków socjalnych i budynków 
wspólnot mieszkaniowych, w tym: 

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- wykonanie termomodernizacji, 
- wykonanie dokumentacji technicznej c.w.u., 

 
Spółka na podstawie przyjętych planów gospodarczych wspólnot mieszkaniowych 
opracowała katalog potrzeb remontowych i inwestycyjnych zasobów mieszkaniowych. 
Określenie tych potrzeb pozwala również ustalić wysokość środków finansowych na 
ich realizację, co bezpośrednio daje przełożenie na prowadzenie właściwej polityki 
czynszowej. 
Ważnym elementem w zakresie funkcjonowania Wspólnot są zaliczki na fundusz 
remontowy, które pozwalają zabezpieczać środki finansowe na realizację potrzeb na 
nieruchomości wspólnej bez nadmiernego angażowania dodatkowych środków 
finansowych właścicieli. 
Spółka kontynuowała umowy na bieżące naprawy i konserwację budynków, umowy 
z dostawcami mediów i wykonawcami robót i usług oraz na utrzymanie w należytym 
porządku i czystości pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców. 
W zakresie pełnienia zarządzania dokonujemy przeglądy techniczne budynków, 
naprawy i wymiany pionów wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawy i wymiany 
instalacji elektrycznej na częściach wspólnych, naprawy i wymiany pokryć dachowych, 
docieplenie budynków, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek 
schodowych oraz termomodernizacje budynków finansowane ze środków właścicieli 
oraz kredytów itp. W bieżącym roku zostały przeprowadzone we wszystkich 
budynkach pięcioletnie przeglądy budowlane. 
Źródłem finansowania tych zadań są: 

- kredyt udzielony na preferencyjnych warunkach z BGK, 
- środki przekazane z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka, 
- w przypadku wspólnot zaliczki na fundusz remontowy. 

Ponadto w ramach inwestycji realizowanych w 2020r., RTBS kontynuowało II etap 
budowy bloku w ramach inwestora zastępczego.  W wyniku czego powstanie 40 lokali 
mieszkalnych o łącznej pow. użytk. 1.569,65 m2 należących do mieszkaniowego 
zasobu gminnego. Staraniem Spółki, BGK udzielił dofinansowania bezzwrotnego na 
budowę tych lokali w wysokości 35% kosztu inwestycji. Pozostała część to środki 
przekazane z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka. 
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Celem Spółki było: 
- orientowanie się na potrzeby klienta strategicznego – Gminy Miasto Rawa 

Mazowiecka, stałe i bieżące monitorowanie potrzeb związanych z szeroko 
rozumianym mieszkalnictwem, 

- budowa nowych mieszkań socjalnych, 
- zwiększanie liczby remontowanych i zagospodarowywanie pustostanów, 
- poprawa jakości  i warunków zamieszkania w zasobach mieszkaniowych, 
- wspieranie działań remontowych we wspólnotach mieszkaniowych oraz 

inicjowanie procesów remontowych. 
Od kilku lat obserwujemy duże zainteresowanie  możliwością wynajęcia lokali 
mieszkalnych z tzw. partycypacją w kosztach budowy lokalu lub inną podobną formą 
dostępu do mieszkań osobom, które nie mogą skorzystać z lokali z gminnego zasobu 
mieszkaniowego ze względu na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie mają 
zdolności kredytowej umożliwiającej zakup mieszkania na wolnym rynku. 
 
Rawskie Wodociągi i Kanalizacja (RaWiK) 

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 2020 r kontynuowała 
realizację Projektu ,,Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Rawa Mazowiecka – Faza II”. W wyniku sprawnego działania włączono nowe zadania 
do zakresu projektu i uzyskano zwiększenie dofinansowania o prawie 1,9 mln zł (co w 
odniesieniu do pierwotnej wartości dofinansowania 6,4 mln zł oznacza wzrost o niemal 
30%). Aktualnie wartość zadań ujętych w Projekcie wynosi ponad 14,8 mln zł z czego 
dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi ponad 7,73 mln zł. 
W maju 2020r podpisano umowę z firmą EKO-MTK Sp. z o.o. na realizację (metodą 
,,zaprojektuj i wybuduj”) największego zadania w ramach Projektu - ,,Modernizacja 
oczyszczalni ścieków”. Przewidywany termin zakończenia – lipiec 2021r. Zadanie o 
wartości 5,5 mln zł netto będzie realizowane przy dofinansowaniu z Funduszu 
Spójności   w kwocie 3,9 mln zł netto. Efektem przeprowadzonej inwestycji będzie 
zwiększenie efektywności i wydajności poszczególnych faz oczyszczania. 
W ramach projektu zrealizowano również Sterowanie i monitoring Ujęcia Wody 
Boguszyce – we współpracy z firmą ITV Media sp. z o.o. połączono linią światłowodu 
ujęcia ze stacją uzdatniania przy ul. Kolejowej.  
W październiku, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, wybrano 
wykonawcę dla zadania „Przebudowa odcinka głównego kolektora doprowadzającego 
ścieki z Przepompowni głównej (PS1) do Oczyszczalni ścieków Żydomice”. 
Konsorcjum lokalnych firm, w tym lider: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK 
Łukasz Sowik zrealizuje w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 755 tys. zł 
przebudowę ponad 400 m głównego kolektora tłocznego oraz modernizację studni 
rewizyjnych na kanale grawitacyjnym. Zakończenie prac jest planowane na maj 2021r.  
Planowano zrealizować również przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w ul. Zwolińskiego. W marcu 2020r przeprowadzono postępowanie 
przetargowe, jednak wartość najkorzystniejszej oferty o ponad 100% przewyższała 
środki zaplanowane na realizację i inwestycję przesunięto na 2022r. 
W ubiegłym roku zrealizowano również inne istotne dla rozwoju infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej inwestycje: 
Budowa oczyszczalni wód deszczowych w ul. Zamkowa – w maju 2020 r. została 
zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlanym JARTEX A. 
Stefanowski, J. Stefanowski Sp. jawna z siedzibą w Skierniewicach. Wartość 
inwestycji wyniosła ponad 200 tys. netto. Roboty zrealizowano zgodnie z planem, do 
sierpnia 2020r.W ramach zadania zostały wybudowane urządzenia podczyszczające 
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składające się z osadnika i separatora oraz osadnika na dwóch kanałach deszczowych 
DN 500 zakończonych wylotami do rzeki Rylki. W planach są kolejne inwestycje o 
podobnym charakterze, do czego zobowiązuje Spółkę obowiązujące pozwolenie 
wodno-prawne.  
Przebudowa wodociągu w ul. Polnej (od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3-go 
Maja) – w ciągu jednego roku została wykonana dokumentacja projektowa 
i zrealizowano roboty budowlane. Zakres prac obejmował wykonanie ponad 240 mb 
sieci wodociągowej z odejściami bocznymi do 17 posesji wraz z robotami 
odtworzeniowymi. Wartość zrealizowanych robót to 560 tys. zł netto. 
Modernizacja ujęcia wody Boguszyce – przeprowadzono wymianę agregatu 
prądotwórczego i zmodernizowano cały budynek wraz z utwardzeniem terenu wokół 
ujęcia. Koszt inwestycji to ok. 200 tys. zł. 
Zakup ciągnika wraz z rozrzutnikiem i osprzętem dla oczyszczalni ścieków –  na 
sfinansowanie zakupu pozyskano pożyczkę (umarzalną w 40%) ze środków WFOŚ 
i GW w Łodzi. W połowie roku, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, 
zrealizowano dostawę na kwotę 480 tys. zł od firmy PPHU Farmasz Jerzy Sobociński.  
Prowadzono prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji w kolejnym roku, w tym: 
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,,Modernizacja stacji SUW Tatar”. 
W maju 2020 r. została zawarta umowa na kwotę 53,5 tys. zł netto z Pracownią 
Inwestycyjno-Projektowa Jerzy Kujawski z Iławy. Wykonawca wykonał dokumentację, 
natomiast Spółka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pożyczki przez NFOŚiGW 
w Warszawie na kwotę 2 mln zł na sfinansowanie realizacji zadania.  
 
Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC) 

Zadania z zakresu dostaw ciepła na terenie miasta Rawa Mazowiecka realizuje 
Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. 
 W 2020 r. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zrealizował inwestycje w zakresie: 

− budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków zlokalizowanych przy  
Al. Konstytucji 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, plac Marszałka Piłsudskiego 1 i 4 
w Rawie Mazowieckiej wraz z 6 węzłami cieplnymi o wartości netto: 1 775 
154,67 PLN; 

− budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych do budynków zlokalizowanych przy 
ulicy Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Południowej 27 w Rawie 
Mazowieckiej wraz z 3 węzłami cieplnymi o wartości netto: 807 046,67 PLN. 
 

Reasumując, zakres budowy obejmował budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur 
preizolowanych o łącznej długości 1 790,57 m.b. wraz z 9 węzłami cieplnymi. 
Przedmiotowe inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych Spółki, jak 
również otrzymały wsparcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie: - umorzenia pożyczki ze środków 
Funduszu w wysokości 94 800,00PLN, - udzielenia pożyczki ze środków Funduszu w 
wysokości 2 283 234,00PLN.Ponadto Spółka zmodernizowała system nadzoru 
kotłowni o wartości netto: 31 651,73 PLN oraz zakupiła serwer do swojej siedziby o 
wartości netto: 10 000,00 PLN. Przedmiotowe inwestycje zostały sfinansowane ze 
środków własnych. 
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2020 r. na środki trwałe 
wyniosła 2 623 853,07 PLN. 
Łączna liczba budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczych na dzień 31 grudnia 
2020 r. wynosiła 112.  



 

 

 

St
ro

n
a5

6
 

Dodatkowo w 2020 roku Spółka zaplanowała kolejną inwestycję w zakresie rozbudowy 
sieci ciepłowniczej nr 2 celem podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego 
kolejnych budynków zlokalizowanych na osiedlu Zamkowa Wola w Rawie 
Mazowieckiej. Rok 2020 zakończył się zyskiem netto w wysokości 633 578,78 PLN.   
 
Zakład Gospodarki Odpadami AQUAROUM (ZGO AQUARIUM) 

W 2020 roku wybudowano kwaterę nr X przeznaczoną o składowania odpadów 
zawierających azbest. Złożono wniosek o finansowane zadania ze środków WFOŚ 
i GW w Łodzi. Jest to kolejna katera składowania azbestu na terenie ZGO Pukinin, 
dzięki czemu spółka utrzymuje ciągłość dostaw oraz pozycję lidera na lokalnym rynku. 
W 2020 roku zakończono również budowę kwatery nr IX uzyskano wszystkie 
niezbędne pozwolenia oraz rozpoczęto składowanie odpadów. Jest to kolejna z kwater 
składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jest w stanie pomieścić 
300 000 Mg odpadów.  
W roku 2020 zamknięto kwaterę VIII oraz rozpoczęto jej rekultywację techniczną. 
Zakupiono nowy kompaktom do zagęszczania odpadów 
Wykonano remont drogi dojazdowej do ZGO Pukinin od strony drogi wojewódzkiej. 
Wykonano zmianę poszycia plan dekowego sortowni odpadów. 
 
Aquarium Centrum Fit 

W 2020 roku z naszego obiektu skorzystało około 60 401 klientów 
indywidualnych oraz średnio 40 grup każdego dnia. Działalność krytej pływalni wraz z 
wrotowiskiem/lodowiskiem ukierunkowana jest przede wszystkim na zapewnienie 
potrzeb mieszkańców Rawy Mazowieckiej w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.  
Spółka ZGO AQARIUM kontynuowała wprowadzony w 2016 r. program powszechnej 
nauki pływania dla klas 1-3 szkół podstawowych z terenu miasta. W programie 
uczestniczyło ok. 880 dzieci. 
W okresie ferii zimowych spółka wspólnie z Urzędem Miasta Rawa Mazowiecka 
zorganizowała bal karnawałowy, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
najmłodszych mieszkańców miasta. 
Jak co roku ruszyły zajęcia sportowe dla uczniów z Rawy Mazowieckiej w ramach 
przygotowanych w październiku przez Miasto Rawa Mazowiecka wniosków do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży pn. „Upowszechnianie sportów zimowych – Zima na Łyżwach w 
Rawie Mazowieckiej”. Zainteresowanie było ogromne. 
Poprawiono i zregenerowano laminat czerwonej zjeżdżalni wodnej oraz wykonano 
ogrodzenie zjeżdżalni w celu poprawy bezpieczeństwa. 
Wspólnie z WZLS spółka przeprowadziła program „Umiem pływać” dla dzieci z terenu 
miasta Rawa mazowiecka w  którym brało udział około 60 dzieci. Udział w programie 
był darmowy. Spółka realizowała też program dla dzieci z terenu gminy Rzeczyca i 
Słupia.  
Spółka zawarła z firmą Transcom umowę na wymianę złóż zeolitowych z węglem 
aktywnym ze żwirową warstwą podtrzymującą w filtrach obiegowych wody basenowej. 
Poprzednie złoża żwirowe traciły swoje zdolności absorpcyjne związków chemicznych. 
Są szczególnie korzystne w basenach dla dzieci i hydroterapii. 
W celu zapewnienia atrakcyjności w okresie od 4 do 11 stycznia 2020 r. poszerzyliśmy 
swoją ofertę o dodatkowe atrakcje, takie jak wodny tor przeszkód który okazał się miłą 
niespodzianką i cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony wszystkich uczestników 
zabaw w wodzie. 
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Planowanie przestrzenne 
Miasto Rawa Mazowiecka jest w 100% pokryte planem miejscowym 

zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 
30 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawy Mazowieckiej (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2000 r. Nr 64, poz. 354); 
uchwałą Nr XIV/102/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka, obszar położony w rejonie ulicy Księże Domki i zbiornika Tatar (Dz. 
Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 572); uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny 
Nr 7 (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 1572);  uchwałą Nr XXII/175/20 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 
ewidencyjny Nr 4 (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 5554 ze zmianami). 

Polityka przestrzenna Miasta Rawa Mazowiecka została natomiast określona  
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Rawa Mazowiecka 
przyjętym uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia  
2016 r., ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/107/19 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka.  
 Opracowania te zostały sporządzone w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 Pod koniec 2017 r. zapoczątkowano prace nad uchwalaniem planów 
miejscowych, w całości dla poszczególnych obrębów. Na początku 2020 r. 
zatwierdzono plan dla obrębu nr 7, zaś pod koniec roku plan dla obrębu nr 4. Oba 
plany były konsultowane na dodatkowych spotkaniach, które realizowane były w 
ramach otrzymanego przez Miasto unijnego grantu. Dla planu miejscowego obrębu nr 
4 przeprowadzono w 2020 r. konsultacje pisemne z wykorzystaniem interaktywnej 
mapy GIS oraz zorganizowano punkt konsultacyjny stacjonarny i mobilny oraz 
spotkanie otwarte podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu.  
 W 2020 r. podjęto również uchwały o przystąpieniu do sporządzenia jednolitych 
planów miejscowych dla obrębu nr 3 oraz obrębu nr 2. Prace nad tymi planami 
potrwają do końca 2021 r.  
  
Stan mienia komunalnego miasta Rawa Mazowiecka na 31.12.2020 r. 

 ilość działek powierzchnia w m2 Wartość w zł 

OBRĘB 1 158 384 997 8 587 638,00 

OBRĘB 2 283 381 682 9 347 008,00 

OBRĘB 3 18 38 159 1 764 951,00 

OBRĘB 4 516 447 779 17 960 187,28 

OBRĘB 5 12 64 088 1 167 920,00 

OBRĘB 6 30 104 293 559 816,00 

OBRĘB 7 113 215 424 4 336 733,00 

OBRĘB 8 188 1 072 292 11 531 964,00 

GMINA 16 202 571 2 450 852,00 

RAZEM 1334 2 911 285 57 707 069,28 
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Zestawienie mienia komunalnego miasta Rawa Mazowiecka                        Grunty - grupa O wg KŚT 

Symbol KŚT Symbo
l 

urbanis
t. 

Wyszczególnienie 

Ilość 
dz. 
wg 

ewid. 

Pow 
w m2 

Forma 
użytkowania 

Wartość 
w zł 

Podgr
upa 

Rozd
ział 

Podrozd
ział 

01   R Grunty rolne 
9 

53 377 
część. w 
dzierż. 

197 429,00 

02   RL Grunty leśne 5 44 158   146 740,00 

03    Grunty zabud. i zurbanizowane 
  1 509 

368 
  37 587 

310,08 

 030   Tereny mieszkaniowe 
  

229 902 
  10 093 

447,00 

  0301 MN Zabudowa jednorodzinna 
26 

28 526 
cz. użytk. 
wieczyste 

837 171,00 

  0302 MW Zabud. wielorodz. spółdzielcza 
84 

102 784 
użytk. 
wieczyste 

5 290 
697,00 

  0303 MWk Zabud. wielorodz. komunalna 
34 

74 239 
zarządzanie 2 063 

843,00 

  0304 MWw Zabud. wielorodz wspólnot mieszk 
20 

13 194 
użytk. 
wieczyste 

369 432,00 

  0305  Zabudowane garażami 
276 

11 159 
użytk. 
wieczyste 

1 532 
304,00 

 031  P. Tereny przemysłowe 
8 

24 921 
użytk. 
wieczyste 

623 025,00 

 032   Inne tereny zabudowane 
  

388 580 
  6 709 

202,00 

  0321 Usp Tereny usług w użytk. jedn. spółdz. 
16 

23 802 
użytk. 
wieczyste 

1 060 
645,00 

  0322 Uf Tereny usług w użytk. os. fiz. 
24 

40 534 
użytk. 
wieczyste 

1 032 
887,00 

  0323 Ue Tereny usług energetyki 
34 

10 438 
użytk. 
wieczyste 

220 686,00 

  0324 Uk Tereny usług komunalnych 
42 

223 957 
cz. użytk. 
wieczyste 

1 493 
278,00 
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  0325 Uo Tereny oświaty i kultury 
15 

78 926 
cz. zarząd 
trwały 

2 300 
860,00 

  0326 Ua Tereny adm. miejskiej 16 10 923   600 846,00 

 033   
Zurban. tereny niezabudowane lub w trakcie 
zabudowy  

  
371 789 

  9 941 
950,00 

  0331 ZM Tereny mieszkaniowo-usługowe 
29 

53 847 
  1 218 

190,00 

  0332 ZP Tereny przemysłowe 
23 

154 678 
  7 362 

582,00 

  0333 ZI Tereny inne 92 55 000   819 858,00 

  0334 R/B Tereny rolne do zab. na kierunek 23 108 264   541 320,00 

 034   Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 
  

494 176 
  10 219 

686,08 

  0341 UT Tereny usług turystyki 
22 

272 130 
  5 307 

720,00 

  0343 Uzp Tereny parków 
9 

53 373 
  3 809 

786,08 

  0344 UD Tereny ogródków działkowych 
16 

168 673 
użytk. 
wieczyste 

1 102 
180,00 

04    Tereny komunikacyjne 
  

694 364 
  15 883 

190,20 

  040 KP Drogi publiczne 
352 

539 297 
  12 577 

704,20 

  042 KD Drogi osiedlowe 
39 

80 947 
  1 647 

407,00 

  043 KG Drogi gospodarcze 
105 

74 120 
  1 658 

079,00 

06    Grunty pod wodami   608 593   3 886 415 

  061 WP 
Grunty pod wodami powierzchniowymi 
płynącymi 

4 
327 930 

  
2 080 655 

  062 WS Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 7 280 663   1 805 760 

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

    Ogółem grupa 0 
1334 2 911 

285 
  57 707 

069,28 
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Zwiększenie stanu mienia komunalnego w 2020 r. o 2 928 982 zł wynika z nabycia gruntów pod drogi i poszerzenia istniejących dróg. 
Wzrost wartości mienia komunalnego nastąpił również na skutek wyceny gruntów przekazanych w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji im . Haliny Konopackiej w związku z jej przekształceniem w jednostkę organizacyjną Miasta Rawa Mazowiecka. 
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Realizacja polityk, programów i strategii 
W 2020 r. w gminie obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025 
(LPRMRM) przyjęty uchwałą nr XIX/135/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 
sierpnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr XXI/155/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z 
dnia 27 października 2016r. 
LPRMRM zakłada realizację 12 następujących projektów podstawowych:  
1. Rozwój Usług Wspierania Rodziny 
2. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji 
3. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka – projekt składa się z czterech zadań: 

a. adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji 
społecznej, w tym kulturalnej, 
b. przebudowa  i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej  
przy ul. Łowickiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 
c. rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego, 
d. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz 
obszaru staromiejskiego 

4. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 
5. Rawa Gra dla Wszystkich 
6. Pomóż Innym i Sobie 
7. W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy  Poznajemy 
8. Rawscy Skauci jak Zawisza 
9. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
10. Bycie EKO Się Opłaca 
11. Program Aktywizacja i Integracja 
12. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 
Ponadto wdrażane są projekty uzupełniające wpisujące się w cele wynikające z 
LPRMRM.  
 
Wskaźnikami wykonania celu, dla projektów zrealizowanych i projektów w trakcie 
realizacji, były wskaźniki produktu i rezultatu określone w Raporcie Otwarcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025. 
 
W 2017 roku zostały zakończone 2 projekty, w 2018 roku - 3 , w 2019 roku- kolejne 2. 
W 2020 roku zostało zakończone zadanie dotyczące adaptacji i rozbudowy 
zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej. Zadanie 
wchodzi w skład projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. 
W trakcie realizacji są 4 projekty. Projekt Bycie EKO Się Opłaca zostanie zrealizowany 
w 2021 roku.  
 
Projekty w trakcie realizacji: 
- Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji, 
-  Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka (w 2020 roku realizowane było zadanie 
dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz 
obszaru staromiejskiego oraz zadanie dotyczące adaptacji i rozbudowy zabytkowych 
jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej, które jak wyżej 
wskazano zakończono w 2020 r.), 
-  Rawscy Skauci jak Zawisza, 
-  Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych. 
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W 2021 roku zostanie zrealizowany projekt „Bycie EKO Się Opłaca”. 
 
Oprócz projektów podstawowych w 2020 roku realizowano projekty uzupełniające: 
 
- Dzienny Dom Seniora 
Dzienny Dom Seniora w Rawie Mazowieckiej został powołany uchwałą Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka z dnia 6 grudnia 2018 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia 
dziennego z 30 miejscami. Na jej utworzenie Miasto otrzymało dofinansowanie z 
Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. Dzienny Dom Seniora prowadzony jest w 
ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 
 
- Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki 
dla dzieci i młodzieży 
Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej 
prowadziła całoroczne działania skierowane do dzieci pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych. W ramach programu opiekuńczo-wychowawczego przygotowano 
m.in. warsztaty kreatywności, turnieje sportowe oraz jednodniowe wyjazdy w okresie 
letnim. 
W Przedszkolu Miejskim nr 1w czerwcu 2020 roku zakończono realizację projektu 
„Bezpieczny i zdrowy przedszkolak” w ramach realizacji programu wieloletniego 
dotyczącego promocji zdrowia. We wrześniu rozpoczęto realizację zadania „Higiena 
osobista i otoczenia”. W 2020 roku odbył się także konkurs pn.  „Czyste ręce to 
podstawa i już zdrowa jest zabawa” mający za zadanie naukę systematycznego i 
dokładnego mycia rąk. Ponadto był realizowany program promocji zdrowia 
psychicznego angielskiej fundacji Partnership for Children pn. „Przyjaciele Zippiego”. 
Program kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci.  Kolejnym 
realizowanym programem był Program Profilaktyczny Instytutu Zdrowia Matki i 
Dziecka pod nazwą „Czyste powietrze wokół nas”, którego głównym celem jest 
ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia. Oprócz programów o 
tematyce ekologicznej i zdrowotnej w przedszkolu były ponadto wdrażane programy o 
charakterze edukacyjnym, np. ”Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa” 
oraz „Zabawa ze sztuką”. Dzieci wzięły także udział w Międzynarodowym Tygodniu 
Kodowania „CODE WEEK”.  
 
- Rozwój usług e-administracji 
W I  kwartale 2020 roku ukończono prace związane z Modernizacją serwerowni. W III 
kwartale 2020 roku nastąpiło ogłoszenie zamówień publicznych oraz wyłonienie 
wykonawców odpowiedzialnych za dostawę i wdrożenie aplikacji oraz e-usług. Dnia 
15 listopada 2020 ukończono dostawę i wdrożenie aplikacji oraz e-usług w Urzędzie 
Miasta Rawa Mazowiecka. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
- Projekt  LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (obszar przyległy do obszaru 
rewitalizacji) 
Przy Szkole Podstawowej nr 1 powstał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla 
dorosłych.  
W ramach jego działalności osoby dorosłe, m.in. mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 
mogli skorzystać ze szkoleń, kursów lub warsztatów o różnorodnej tematyce 
wpływających na ich rozwój. W ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w roku 
2020 był realizowany Program ASA LOWE 2.0 - Akademia Seniora Aktywnego przy 
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LOWE. W ramach realizacji projektu w okresie od 5 października 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. były prowadzone zajęcia m.in. z zakresu rozwijania kompetencji językowych -  
język angielski oraz z zakresu utrzymania formy - joga. Ponadto odbywały się zajęcia 
z dziedziny kompetencji cyfrowych, rozwijania umiejętności twórczych oraz 
społecznych. 
- Program szczepień przeciwko grypie 
Jesienią 2020 r. prowadzone były bezpłatne szczepienia przeciw grypie, z których 
mogli skorzystać mieszkańcy w wieku od 60 do 74 lat.W ramach programu ogółem 
zaszczepiono 87 osób w dwóch przychodniach, w tym 20 osób w przychodni na 
obszarze rewitalizacji. Seniorzy, którzy nie mogli poddać się szczepieniom z powodu 
przeciwwskazań zdrowotnych, zostali objęci akcją edukacyjną na temat sposobów 
unikania zachorowania na grypę. Ogółem wyedukowanych przez personel medyczny 
zostało 14 osób, wszystkie w przychodniach na obszarze rewitalizacji.  
- Działania informacyjne oraz przyjmowanie wniosków w ramach PP Czyste Powietrze 
W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. 
beneficjenci , których budynki są usytuowane  w granicach administracyjnych miasta 
Rawa Mazowiecka, mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka. 
- Remont targowiska miejskiego 
W roku 2020 w ramach projektu zostały wykonane roboty branży elektrycznej,  
drogowej oraz konstrukcyjnej. Ponadto zainstalowano monitoring oraz zamontowano 
nową toaletę publiczną i nowe ogrodzenie i zadaszenie targowiska. Na realizację tego 
zadania. Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
- Remont Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. św. Ducha 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej została przyznana przez  
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  dotacja z Funduszu Kościelnego na 
konserwację i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej. Na 
podstawie decyzji z dnia 6 maja 2020 r. parafia otrzymała dotację w wysokości 100 000 
zł na remont kościoła pw. św. Ducha. 
 
„Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 
2030”przyjęta uchwałą nr XX/164/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 
czerwca 2020 r. Przygotowanie tego kompleksowego dokumentu strategicznego 
zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Opracowanie powstało przy współudziale mieszkańców, którzy wzięli udział 
w konsultacjach społecznych. Jego celem jest rozpoznanie problemów oraz potrzeb 
występujących na terenie miasta, a związanych z szeroko rozumianą mobilnością, a 
także analiza możliwych działań związanych z mobilnością i ograniczeniem 
emisyjności transportu. Przyjęcie strategii i jej wdrażanie ma się przyczynić do 
realizacji zobowiązań i celów określonych w ustawie o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz.110) oraz w Planie Rozwoju Elektromobilności w 
Polsce. Działania Miasta Rawa Mazowiecka wykraczają poza ścisłą definicję 
elektromobilności i jej zakres. W naszym mieście pod uwagę brane są także działania 
promujące alternatywne sposoby przemieszczania się, czyli ruch rowerowy i pieszy. 
Planowane jest na przykład zbudowanie spójnej sieci dróg rowerowych 
zapewniających m.in. dojazd do centrum miasta. 
Strategia elektromobilności dla Rawy Mazowieckiej przewiduje m.in.: 
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- podejmowanie działań pozwalających na stworzenie infrastruktury ładowania 
pojazdów elektrycznych,  
- stworzenie bezpiecznej sieci dróg pieszych i rowerowych w mieście, wraz  
z inwestycjami poprawiającymi oświetlenie tych dróg. 
Wprowadzenie takich działań w życie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, 
przede wszystkim przyczyniając się do poprawy jakości powietrza i podnosząc 
atrakcyjność miasta. 
 
Pomoc społeczna 

W mieście działa placówka wsparcia dziennego Dzienny Dom Seniora z 30 
miejscami, utworzona w 2018 roku. Placówka jest prowadzona  w ramach struktur 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej. 
 
Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 
Jednym z projektów realizowanych w ramach procesu rewitalizacji jest projekt pn. 
„Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”, 
którego celem jest poprawa stanu zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji, 
w tym m.in. poprawa estetyki budynków na tym obszarze. 
W 2020 roku były realizowane następujące działania w związku z wdrażaniem 
instrumentów pomocowych finansowych i pozafinansowych opracowanych we 
wcześniejszych okresach: 

− konkurs na najładniejszą elewację pn. „Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej” 
ogłoszony przez Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka Piotra Irlę na podstawie 
Zarządzenia nr 134/2019 z 18 listopada 2019 r. W 2020 r. zakończyła się 
pierwsza edycja konkursu na najładniejszą elewację, 

− uchwała nr XIV/109/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka przyjęta 19 grudnia 
2019 r., która daje możliwość skorzystania z niższej opłaty za zajęcie pasa 
drogowego niż to miało miejsce dotychczas w sytuacji, jeżeli zajęcie będzie 
dotyczyło remontu elewacji budynków, 

− zaplanowanie 50 000 zł na dotacje określone w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r. dotyczące prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, 

− publikacja poradnika dotyczącego możliwości wsparcia poprawy jakości 
zasobów mieszkaniowych, w szczególności z obszaru rewitalizacji miasta Rawa 
Mazowiecka, w marcu 2020 r. na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji 
oraz jego promocja na stronie internetowej  i w lokalnych gazetach,  

− uchwała nr XXII/175/20Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 
2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawa Mazowiecka dla obrębu nr 4, która zawiera ustalenia dotyczące 
kolorystyki elewacji, cokołów i pokryć dachowych. 

 
W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚ i GW), począwszy od 18 listopada 
2019 r. beneficjenci, których budynki są usytuowane  w granicach administracyjnych 
miasta Rawa Mazowiecka, mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach 
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze za pośrednictwem Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka. Beneficjentami programu mogą być właściciele/współwłaściciele 
budynków jednorodzinnych planujący wymianę źródeł ciepła lub przeprowadzenie 
prac termomodernizacyjnych. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji pomagali także 
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mieszkańcom miasta w przygotowaniu wniosków o płatność. W 2020 roku nastąpiła 
zmiana warunków Programu, 15 maja 2020 r. Program Czyste Powietrze pojawił się 
w nowej odsłonie. Miasto podpisało także z WFOŚ i GW aneks do porozumienia z  
listopada 2019 r. W IV kwartale 2020 r. zorganizowano również proces wydawania 
zaświadczeń dla poziomu podwyższonego programu, który to obowiązek wynika ze 
zmienionej ustawy prawo ochrony środowiska. Za pośrednictwem Urzędu Miasta 
Rawa Mazowiecka w 2020 roku do WFOŚ i GW w Łodzi zostało złożonych 36 
wniosków o dofinansowanie. 
 
Budżet obywatelski 

Specyfiką Budżetu Obywatelskiego jest realizacja w danym roku budżetowym 
zadań na które głosowano w poprzednim roku kalendarzowym. W roku 2019 
zgłoszono 31 projektów, z których 9 zostało odrzuconych podczas weryfikacji z 
przyczyn formalnych. Pozostałe 22 projekty zostały poddane pod głosowanie 
mieszkańców.  Ogółem oddano 6120 głosów, w tym 5938 głosów ważnych oraz 82 
głosy nieważne. Na realizację zadań przeznaczono200000 złotych z podziałem na 
strefy: poza strefą rewitalizacji 150 000 złotych, a w strefie rewitalizacji 50 000 złotych. 
W każdej strefie 75% kwoty jest przeznaczone na zadania inwestycyjne, a 25% na 
zadania pozostałe. 
Zgodnie z § 28 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Rawa Mazowiecka 
Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego przedstawił propozycje podziału środków na 
przedstawione projekty. W związku z brakiem projektów inwestycyjnych w strefie 
rewitalizacji, Burmistrz Miasta podjął decyzję o wykorzystaniu całej kwoty na zadania 
pozainwestycyjne. 
W wyniku głosowania do realizacji wybrano następujące projekty: 

− „KONCERTY W RAWSKIEJ FARZE”, projekt uzyskał 643 głosy. 
Wnioskodawca: Bogumił Karp. Szacowany koszt zadania:   40000,00 zł. 

Opis zadania: Projekt pt.: Koncert w Rawskiej Farze obejmuje cykl 10 spotkań 
prezentujących muzykę klasyczną i sakralną. Będą one organizowane w 
odremontowanych obiektach parafialnych w niedzielne wieczory w okresie od kwietnia 
do listopada 2020 roku. Będą one darmowe i otwarte dla wszystkich. Odpowiedni 
dobór wykonawców i utworów ma zachęcić do udziału w koncertach różne grupy 
wiekowe. Informacje o realizowanym projekcie będą umieszczane na plakatach i w 
mediach społecznościowych. 

− „KRWAWA RAWA”, projekt uzyskał 121 głosów. Wnioskodawca: Zbigniew 
Pacho. Szacowany koszt zadania:   8000,00 zł 

Opis zadania: Krwawa Rawa to oczywiście żartobliwe nawiązanie do słynnych żyletek 
produkowanych w naszym mieście. Nazwa ta, znakomicie również pasuje do cyklu 
spotkań z najlepszymi pisarzami kryminałów w Polsce (m. in. Krajewski, Wroński, 
Miłoszewski, Czubaj). Planowane są trzy, maksymalnie cztery spotkania z pisarzami 
oraz konkurs z nagrodami na opowiadanie kryminalne, którego akcja toczy się w 
naszym mieście i nawiązuje do nazwy cyklu czyli „Krwawej Rawy”. 

−  „ŚWIATŁO MAM, LEPIEJ GRAM”, projekt uzyskał 1785 głosów. 
Wnioskodawca: Artur Łukasz Dudek. Szacowany koszt zadania:   105000,00 zł 

Opis zadania: Zadanie polega na zakupie 4 sztuk masztów stalowych o wysokości 12 
metrów wraz z fundamentami i uchwytami oraz lampami LED ( 5 lat gwarancji) na 
płycie głównej Stadionu Miejskiego OSiR. 

− „POD POWIERZCHNIĄ – WARSZTATY PŁYWACKIE”, projekt uzyskał 771 
głosów, Wnioskodawca: Piotr Zimecki. Szacowany koszt zadania: 12000,00 zł. 
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Opis zadania: Pod powierzchnią to darmowe warsztaty pływackie z videorejestracją 
techniki pływania przeznaczone dla dzieci i młodzieży, które zostaną poprowadzone 
przez zaproszonego gościa (byłego zawodnika kadry narodowej, multimedalistę 
Mistrzostw Polski w kategoriach wiekowych oraz zdobywcę brązowego medalu 
mistrzostw Europy juniorów).  Celem projektu jest doskonalenie umiejętności 
pływackich dzieci i młodzieży trenujących w Klubie Pływacki Rawa-Swim w oparciu o 
materiał video nagrany podczas pływań podwodnych. 

− „ZRÓBMY TO RAZEM”,  projekt uzyskał 321 głosy. Wnioskodawca: Grażyna 
Czarnecka. Szacowany koszt zadania:   20000,00 zł 

Opis zadania: Jest to cykl 10 rodzinnych warsztatów artystycznych, na których 
uczestnicy będą mogli poznać podstawy wielu technik plastycznych. Grupy 
warsztatowe złożone będą z dzieci, oraz dorosłych – ich opiekunów, dziadków i 
rodziców. Celem działań jest wspólne zespołowe wykonanie projektów i pobudzenie 
rodzin do wspólnego działania na rzecz rozwoju dziecka. 

− „ZAKUP TARCZ TRENINGOWYCH NA POTRZEBY ĆWICZĄCYCH 
W RAWSKIM KLUBIE KARATE”, projekt uzyskał 106 głosów. Wnioskodawca: 
Marcin Kopczyński. Szacowany koszt zadania:   4000,00 zł 

Opis zadania: Zakup tarcz treningowych dla dynamicznie rozwijającego się Rawskiego 
Klubu Karate pozwoli na objęcie treningiem większych grup dzieci i młodzieży 
ćwiczących w klubie. 

− „KONCERT ANNY ŻEBROWSKIEJ”,  projekt uzyskał 48 głosów. 
Wnioskodawca: Iwona Kukla. Szacowany koszt zadania:   6900,00 zł 

Opis zadania: Koncert Anny Żebrowskiej, piosenkarki mieszkającej we Wrocławiu. 
W jej repertuarze znajdują się m. in. covery piosenek Anny Jantar, Violetty Villas czy 
Hanny Banaszak.  Ostatnio wydała płytę „Szept” z antologią różnych utworów. 

− TYDZIEŃ MUZYKI ULICZNEJ Z SANDRĄ CYGAN”, projekt uzyskał 10 głosów. 
Wnioskodawca: Włodzimierz Belina. Szacowany koszt zadania:   2000,00 zł 

Opis zadania: Sandra Cygan to młoda skrzypaczka z Kołobrzegu. Zachwyca swą grą 
w wakacyjne dni na ulicy mieszkańców i kuracjuszy odpoczywających w tym mieście. 
Grałaby w ciągu tygodnia na terenie miasta np. przed MDK, czy galerią handlową  a w 
weekend na terenie zalewu.  
 
Ogółem zaplanowano wykorzystanie 197900 złotych. 
Niestety, ze względu na rozwój pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się 
pandemii koronawirusa oraz wprowadzonymi w związku z tym kolejnymi 
ograniczeniami i stanem epidemiologicznym, realizacja zadań została przesunięta na 
kolejne lata. Ograniczenia funkcjonowania placówek kultury, klubów sportowych i 
funkcjonowania basenów spowodowały niemożność realizacji zadań. Wynikające z 
kolejnych ograniczeń w gromadzeniu się ludzi spowodowały odwołanie imprez 
plenerowych, wydarzeń sportowych oraz wydarzeń muzycznych.  
Całkowity zakaz prowadzenia działalności obejmuje również wszelkie zbiorowe formy 
kultury i rozrywki. Zamknięte pozostają zatem teatry, kina, nie mogą być organizowane 
koncerty czy widowiska. Zakazowi podlega również działalność bibliotek, archiwów, 
muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą. W okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego nie jest możliwe prowadzenie jakiejkolwiek 
działalności związanej ze sportem, tj. w szczególności działalności obiektów 
sportowych (hale, stadiony), drużyn i klubów sportowych oraz organizowanie i 
przeprowadzanie jakichkolwiek imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub 
amatorów. Zakaz obejmuje również działalność rozrywkową i rekreacyjną, w 
szczególności polegającą na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów 
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tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni czy klubów fitness. Pandemia 
COVID-19 i ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego całkowicie przedefiniował 
organizację naszego życia, zarówno zawodowego jak i rodzinnego. Zmiana zasad 
funkcjonowania zakładów pracy, konieczność wprowadzania pracy zdalnej, 
zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, czy wreszcie przestój związany 
z wprowadzanymi w kraju ograniczeniami, znacznie utrudniają nasze życie codzienne. 
Realizując zalecenia Służb Sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa, aby 
spowolnić rozprzestrzenianie się pandemii, a także chronić zdrowie i jakość życia oraz 
w trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców dokładamy wszelkich starań, aby 
umożliwić ludziom spotkania z przyjaciółmi i rodziną przy jednoczesnym zapewnieniu 
środków bezpieczeństwa i higieny.  
 
Uchwały Rady Miasta 
Uchwały podjęte 

1) Uchwała nr XV/116/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023 
i prognozy długu. 

2) Uchwała nr XV/117/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
na 2020 r. 

3) Uchwała nr XV/118/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek 
dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 

4) Uchwała nr XV/119/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 
ewidencyjny Nr 7. 

5) Uchwała nr XV/120/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar 
położony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego ( za kolejka wąskotorową). 

6) Uchwała nr XV/121/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVIII/128/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2016 r. w 
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka.  

7) Uchwała nr XV/122/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyposażenia w 
majątek samorządowego zakładu budżetowego. 

8) Uchwała nr  XV/123/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska 
dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego. 

9) Uchwała nr XV/124/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „CUŚ DOBREGO”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020. 

10) Uchwała nr XVI/125/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar 
położony przy ul. Słowackiego. 

11) Uchwała nr XVI/126/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 3. 
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12) Uchwała nr XVI/127/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72. 

13) Uchwała nr XVI/128/20 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowieckiej na lata 
2020-2023. 

14) Uchwała nr XVI/129/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 
Rawa Mazowiecka na 2020 r. 

15) Uchwała nr XVI/130/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

16) Uchwała nr XVI/131/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekazania środków 
finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 

17) Uchwała nr XVI/132/20 z dnia 27 lutego 2020 r. 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. 

18) Uchwała nr XVI/133/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 r. 

19) Uchwała nr XVI/134/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
targowiska miejskiego. 

20) Uchwała nr XVI/135/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej oraz zadań Burmistrza 
Miasta Rawa Mazowiecka sprawującego nadzór nad jej działalnością.  

21) Uchwała nr XVI/136/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku . 

22) Uchwała nr XVII/137/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2020-2023. 

23) Uchwała nr XVII/138/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

24) Uchwała nr XVIII/139/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2020- 2023.  

25) Uchwała nr XVIII/140/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

26) Uchwała nr XVIII/141/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

27) Uchwała nr XVIII/142/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2020 
r.  

28) Uchwała nr XIX/143/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
części nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jana Sobieskiego. 

29) Uchwała nr XIX/144/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ustalenia bezpłatnych 
usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach nr 1 i nr 2 
na terenie miasta Rawa Mazowiecka.  

30) Uchwała nr XIX/145/20 z dnia 14 maja 2020 r. 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.  
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31) Uchwała nr XIX/146/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji 
celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka polegających na gromadzeniu wód opadowych w miejscu ich 
powstawania.  

32) Uchwała nr XIX/147/20 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 
20202-2023 i prognozy długu. 

33) Uchwała nr XIX/148/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 
Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

34) Uchwała nr XIX/149/20 z dnia 14 maja 2020 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 2020-2026. 

35) Uchwała nr XIX/150/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXXVII/283/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 11 czerwca 2014 r. w 
sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze żłobka Miejskiego z 
Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej oraz maksymalnej 
opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku.  

36) Uchwała nr XIX/151/20 z dnia 14 maja 2020 r. uchylająca uchwałę Nr XV/120/12 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie 
wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej do 
realizacji zadań Miasta Rawa Mazowiecka z zakresu pracy z rodziną. 

37) Uchwała nr XIX/152/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

38) Uchwała nr XIX/153/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

39) Uchwała nr XX/154/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości. 

40) Uchwała nr XX/155/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 

41) Uchwała nr XX/156/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej. 

42) Uchwała nr XX/157/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 2. 

43) Uchwała nr XX/158/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 
2020- 2023.  

44) Uchwała nr XX/159/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

45) Uchwała nr XX/160/20 z dnia 25 czerwca 2020 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”. 

46) Uchwała nr XX/161/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rawa 
Mazowiecka”. 

47) Uchwała nr XX/162/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w 
zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

48) Uchwała nr XX/163/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych.  

49) Uchwała nr XX/164/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie „Strategia rozwoju 
elektromobilności dla Miasta Rawa Mazowiecka do roku 2030”. 

50) Uchwała nr XX/165/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Samorządowej Karty Praw Rawskich Rodzin.  

51) Uchwała nr XXI/166/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania. 

52) Uchwała nr XXI/167?20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok.  

53) Uchwała nr XXI/168/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

54) Uchwała nr XXI/169/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-2023. 

55) Uchwała nr XXI/170/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

56) Uchwała nr XXI/171/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części z 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  

57) Uchwała nr XXI/172/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Miasta Rawa 
Mazowiecka. 

58) Uchwała nr XXI/173/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia 
porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Rawa Mazowiecka przy realizacji zadania polegającego na likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Rawa Mazowiecka i wyznaczenia obszaru i granicy 
aglomeracji Rawa Mazowiecka. 

59) Uchwała nr XXI/174/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 2020/2021.  

60) Uchwała nr XXII/175/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 
ewidencyjny nr 4. 

61) Uchwala nr XXII/176/20 z dnia 24 września 2020 r.  w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, fragment położony w rejonie ul. Krakowska i Osada Dolna. 

62) Uchwała nr XXII/177/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Tomaszowskiej, obręb nr 7.  

63) Uchwała nr XXII/178/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

64) Uchwała nr XXII/179/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki.  
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65) Uchwała nr XXII/180/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2020-2023. 

66) Uchwała nr XXII/181/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

67) Uchwała nr XXII/182/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie likwidacji zakładu 
budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopnickiej” w 
Rawie Mazowieckiej w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą 
„Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej „ i nadania statutu jednostce. 

68) Uchwała nr XXII/183/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dopłat z budżetu 
miasta Rawa Mazowiecka do cen wody i ścieków dla wybranych grup odbiorców 
usług określonych w taryfie dla zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie miasta Rawa Mazowiecka.  

69) Uchwała nr XXII/184/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie zaliczenia do kategorii  dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.  

70) Uchwała nr XXII/185/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku.  

71) Uchwała nr XXIII/186/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Miodowej. 

72) Uchwała nr XXIII/187/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment 
położony w rejonie ul. Księże Domki. 

73) Uchwała nr XXIII/188/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

74) Uchwała nr XXIII/189/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy. 

75) Uchwała n XXIII/190/20 z dnia 19 listopada 2020 r.  sprawie nadania nazwy ulicy 
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej S8. 

76) Uchwała nr XXIII/191/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały. 
77) Uchwala nr XXIV/192/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia w 

zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

78) Uchwała nr XXIV/193/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

79) Uchwała nr XXIII/194/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXII/182/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 roku w 
sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „ Ośrodek Sportu i Rekreacji” 
im. Haliny Konopackiej „ w Rawie Mazowieckiej w celu jego przekształcenia w 
jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny 
Konopackiej” i nadania statutu jednostce. 

80) Uchwała nr XXIII/195/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr VIII/64/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka 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. 

81) Uchwała nr XXIII/196/20 z dnia 19 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XVI/134/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu targowiska miejskiego. 
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82) Uchwała nr XXIII/197/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawie Mazowieckiej. 

83) Uchwała nr XXIII/198/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

84) Uchwała nr XXIII/199/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

85) Uchwała nr XXIII/200/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia 
programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 

86) Uchwała nr XXIII/201/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia 
Aglomeracji Rawa Mazowiecka. 

87) Uchwała nr XXIV/202/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu 
z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rawa Mazowiecka na 
lata 2018-2019. 

88) Uchwała nr XXIV/203/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na lata 2020-
2026. 

89) Uchwała nr XXIV/204/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2021. 

90) Uchwała nr XXIV/205/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
petycji. 

91) Uchwała nr XXIV/206/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

92) Uchwała nr XXIV/207/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

93) Uchwala nr XXIV/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

94) Uchwała nr XXIV/209/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania 
wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

95) Uchwała nr XXIV/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka 
na lata 2020-2023. 

96) Uchwała nr XXIV/211/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 

97) Uchwała nr XXIV/212/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka, które  w 2020 roku nie wygasają z upływem roku 
budżetowego. 

98) Uchwała nr XXIV/213/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu 
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

99) Uchwała nr XXIV/214/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2021-2024. 

100) Uchwała nr XXIV/215/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji 
podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 
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Uchwały zrealizowane 
1) Uchwała nr XV/119/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka, obręb  
ewidencyjny Nr 7. 
Uchwała zrealizowana (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 9 
marca 2020 r. poz. 1572). 

2) Uchwała nr XVI/125/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar 
położony przy ul. Słowackiego. 
Uchwała zrealizowana. (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 25 
marca 2020 r. poz. 1980). 

3) Uchwała nr XVI/127/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 
zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72. 
Uchwała zrealizowana (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 24 
marca 2020 r. poz. 1941). 

4) Uchwała nr VII/52/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar 
położony przy ul. Słowackiego.  
Zrealizowana uchwałą Nr XVI/125/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego.  

5) 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. 
Zrealizowana uchwałą Nr XV/119/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa 
Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 7. 

6) Uchwała Nr XIV/108/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany uchwały Nr XXXVI/216/08 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka  z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar 
położony  
w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejką wąskotorową). 
Zmieniona uchwałą Nr Uchwała nr XV/120/20 z dnia 30 stycznia 2020 r.  
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z 
dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 
października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy 
Kazimierza Wielkiego (za kolejka wąskotorową). 

7) Uchwała nr V/31/19 z dnia 28 lutego 2019r. 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. 

8) Uchwała nr X/83/19 z dnia 29 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów 



 

 

 

St
ro

n
a7

4
 

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. 

9) 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. 

10) Uchwala nr XX/149/16 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaopiniowania 
propozycji planu aglomeracji Rawa Mazowiecka. 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. Została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka. Uchwała została zrealizowana, granice aglomeracji zostały 
zmienione Uchwała nr XXIX/382/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 
października 2016 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rawa Mazowiecka.  

11) Uchwała nr XXV/188/17 z dnia 23 stycznia 2017r. 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. 

12) Uchwała nr  XV/123/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zajęcia stanowiska 
dotyczącego powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego. 

13) Uchwała nr XV/124/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „CUŚ DOBREGO”, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020. 

14) Uchwała nr XVI/135/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej oraz zadań 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka sprawującego nadzór nad jej 
działalnością.  

15) Uchwała nr XV/122/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyposażenia  
w majątek samorządowego zakładu budżetowego. 

16) Uchwała nr XVI/136/20 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

17) Uchwała nr XIX/151/20 z dnia 14 maja 2020 r. uchylająca uchwałę Nr XV/120/12 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie 
wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 
do realizacji zadań Miasta Rawa Mazowiecka z zakresu pracy z rodziną. 

18) Uchwała nr XIII/98/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie 
Mazowieckiej na lata 2019-2026. 

19) Uchwała nr XX/165/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Samorządowej Karty Praw Rawskich Rodzin.  

20) Uchwała nr XIX/153/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

21) Uchwała nr XV/120/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIV/108/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miasta 
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Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejka 
wąskotorową).  

22) Uchwała Nr XIII/97/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nabycia w drodze 
nieodpłatnego przekazania nieruchomości w związku ze zmianą granic. 
Uchwała została zrealizowana aktem notarialnym Rep. A Nr 1419/20 z dnia 9 
czerwca 2020 r.  

23) Uchwała nr XIX/143/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
części nieruchomości położonej w rejonie ulicy Jana Sobieskiego. Uchwała 
została zrealizowana umową dzierżawy z dnia 9 czerwca 2020 r. 

24) Uchwała nr XIX/152/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka. 

25) Uchwała nr XVI/128/20 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 
Mazowieckiej na lata 2020-2023. 
Uchwała zrealizowana, obowiązywała do dnia 31-12-2019 r. 

26) Uchwała nr XVI/130/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej dla Powiatu Rawskiego. 
Uchwała zrealizowana. Z budżetu Miasta przekazano dotację dla Powiatu 
Rawskiego w kwocie 16 000 zł, z przeznaczeniem tych środków na 
dofinansowanie kosztów działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 
Rawie Mazowieckiej. 

27) 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 zrealizowana, obowiązywała do dnia 31-12-2019 r. 

28) 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 zrealizowana, obowiązywała do dnia 31-12-2019 r. 

29) 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 zrealizowana, obowiązywała do dnia 31-12-2019 r. 

30) Uchwała nr XI/73/15 z dnia 26 listopada 2015r w sprawie określenia wzorów 
informacji i deklaracji w podatku rolnym. 

31) 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 zrealizowana, obowiązywała do dnia 31-12-2019 r. 

32) 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 zrealizowana, obowiązywała do dnia 31-12-2019 r. 

33) Uchwała nr XII/94/19 z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwała  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2019-2022.  
Uchwała zrealizowana, obowiązywała do dnia 31-12-2019 r. 
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34) Uchwała nr XIII/104/19 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2019-2022.  
Uchwała zrealizowana, obowiązywała do dnia 31-12-2019 r. 

35) Uchwała nr XIV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2019-2022. 
Uchwała zrealizowana, obowiązywała do dnia 31-12-2019 r. 

36) Uchwała nr XIV/113/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka, które w 2019 roku nie wygasają  
z upływem roku budżetowego. 
Uchwała zrealizowana, obowiązywała do dnia 30-06-2020 r. 

37) 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 została zrealizowana zgodnie z jej treścią. 

38) Uchwała nr XXI/173/20 z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zawarcia 
porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Rawa Mazowiecka przy realizacji zadania polegającego na 
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rawa Mazowiecka i wyznaczenia 
obszaru i granicy aglomeracji Rawa Mazowiecka.  
Uchwała została zrealizowana zgodnie z jej treścią – podpisano porozumienie 
pomiędzy Gminą Rawa Mazowiecka a Gmina Miasto Rawa Mazowiecka. 

39) 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. 
Zrealizowano uchwałą Nr XXII/176/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, fragment położony w rejonie ul. Krakowska i Osada Dolna. 

40) Uchwała Nr XLIIII/314/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4.   
Zrealizowano uchwałą Nr XXII/175/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 4. 

41) Uchwała nr XX/154/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości. Uchwała zrealizowana - aneks do umowy z dn. 30 czerwca 
2017 r. zawarty w dniu 12 sierpnia 2020 r. 

42) Uchwała nr XX/155/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. Zrealizowana aktem 
notarialnym Rep. A. nr 2055/2020 z dnia 8 lipca 2020r. 

43) Uchwała nr XX/156/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nadania nazwy 
drodze wewnętrznej. Uchwała zrealizowana. nadano numer porządkowy 
pierwszy (GT-II.6624.16.2019 z dnia 20 maja 2020 r.) 

44) Uchwała nr XXII/175/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 
ewidencyjny nr 4. 
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45) Uchwala nr XXII/176/20 z dnia 24 września 2020 r.  w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, fragment położony w rejonie ul. Krakowska i Osada Dolna. 

46) 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. 

47) 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.  

48) 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.  

49) 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 

50) Uchwała nr XX/162/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

51) Uchwała nr XX/163/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości zamieszkałych. 

52) Uchwała nr XXII/185/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

53) Uchwała nr XVI/131/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekazania środków 
finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. 
Z budżetu Miasta przekazano dotację w kwocie 20 000 zł dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Łodzi, na dofinansowanie zakupu samochodu 
służbowego dla KP Policji w Rawie Mazowieckiej.  

54) Uchwała nr XVIII/141/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji 
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.  
Do emisji obligacji komunalnych wybrany został  Bank Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta emisja obligacji 
komunalnych nastąpi w latach 2020-2021, w transzach i kwotach określonych 
w uchwale. 

55) Uchwała nr XXI/167/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Miasta Rawa Mazowiecka wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2019 rok.  

56) Uchwała nr XXI/168/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

57) Uchwała nr XXI/166/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka wotum zaufania.  

58) Uchwała nr XXII/182/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie likwidacji zakładu 
budżetowego pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopnickiej” 
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w Rawie Mazowieckiej w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod 
nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej „ i nadania statutu 
jednostce. 

59) Uchwała nr XIV/110/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w mieście Rawa Mazowiecka w roku szkolnym 

2019/2020. 

Uchwała została zrealizowana, wygasła z końcem roku szkolnego 2019/2020. 
60) Uchwała nr XIX/149/20 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie uchwalenie 

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

61) Uchwała nr XXII/178/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała zrealizowana umową dzierżawy z dnia 30.10. 2020 r. 

62) Uchwała nr XXIII/187/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, fragment 
położony w rejonie ul. Księże Domki. 
Zrealizowano uchwałą Nr XXIII/187/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka, fragment położony w rejonie ul. Księże Domki. 

63) Uchwała nr XXIII/188/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
Uchwała zrealizowana umową dzierżawy z dnia 29.12.2020 r. 

64) Uchwała nr XXIII/189/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy. Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu 
4 grudnia 2020 r. poz. 6645. 

65) Uchwała nr XXIII/190/20 z dnia 19 listopada 2020 r. sprawie nadania nazwy 
ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej S8.  
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu  
4.12.2020 r. poz. 6646.  

66) Uchwała nr XV/116/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata  
2020-2023 i prognozy długu. Uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r. Burmistrz 
Miasta  w terminie do dnia 30 marca 2021 r. przedłoży Radzie Miasta informację 
o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na lata 2020-
2023. 

67) Uchwała nr XV/117/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu 
na 2020. r. Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. Burmistrz Miasta 
przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia 30 marca 2021 r. sprawozdanie z 
wykonania budżetu Miasta za  2020 rok. 

68) Uchwała nr XV/118/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek 
dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego. 
Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. 

69) Uchwała nr XVI/129/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r. Uchwała obowiązywała do dnia 
31.12.2020 r. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia 30 
marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2020 rok. 

70) Uchwała nr XVII/137/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r. Burmistrz 
Miasta  w terminie do dnia 30 marca 2021 r. przedłoży Radzie Miasta informację 
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o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na lata 2020-
2023. 

71) Uchwała nr XVII/138/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu. 
Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. Burmistrz Miasta przedłoży 
Radzie Miasta w terminie do dnia 30 marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta za  2020 rok. 

72) Uchwała nr XVIII/139/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2020- 2023.Uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r. 
Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 30 marca 2021 r. przedłoży Radzie Miasta 
informację o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na 
lata 2020-2023. 

73) Uchwała nr XVIII/140/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. Uchwała obowiązywała do dnia 
31.12.2020 r. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia  30 
marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2020 rok. 

74) Uchwała nr XIX/147/20 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniająca  uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 
20202-2023 i prognozy długu. 
Uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r. Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 
30 marca 2021 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się 
przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na lata 2020-2023. 

75) Uchwała nr XIX/148/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta 
Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 
Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. Burmistrz Miasta przedłoży 
Radzie Miasta w terminie do dnia 30 marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta za  2020 rok. 

76) Uchwała nr XX/158/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w 
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2020- 2023. Uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r. 
Burmistrz Miasta  w terminie do dnia  
30 marca 2021 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się 
przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na lata 2020-2023. 

77) Uchwała nr XX/159/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. Uchwała obowiązywała do dnia 
31.12.2020 r. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia 30 
marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2020 rok. 

78) Uchwała nr XXI/169/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2020-
2023.Uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r. Burmistrz Miasta  w terminie do 
dnia30 marca 2021 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się 
przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na lata 2020-2023. 

79) Uchwała nr XXI/170/20 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 
Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. Burmistrz Miasta przedłoży 
Radzie Miasta w terminie do dnia 30 marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta za  2020 rok. 

80) Uchwała nr XXII/179/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki. Uchwała została zrealizowana. Miasto Rawa Mazowiecka podpisało 
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umowę z zarządem WFOŚ i GW w Łodzi w sprawie pozyskania pożyczki na 
budowę ścieżki pieszo- rowerowe od osiedla Zamkowa Wola do ul. Łowickiej. 

81) Uchwała nr XXII/180/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2020-2023.Uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r. 
Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 30 marca 2021 r. przedłoży Radzie Miasta 
informację o kształtowaniu się przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na 
lata 2020-2023. 

82) Uchwała nr XXII/181/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. Uchwała obowiązywała do dnia 
31.12.2020 r. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia  30 
marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2020 rok. 

83) Uchwała nr XXIV/193/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. Uchwała obowiązywała do dnia 
31.12.2020 r. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miasta w terminie do dnia  30 
marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za  2020 rok. 

84) Uchwała nr XXIII/194/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXII/182/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 roku 
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „ Ośrodek Sportu i 
Rekreacji” im. Haliny Konopackiej „ w Rawie Mazowieckiej w celu jego 
przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji 
im. Haliny Konopackiej” i nadania statutu jednostce. 
Uchwała zrealizowana. Od dnia 01.01.2021 Ośrodek Sportu i Rekreacji 
prowadzi działalność statutową w formule jednostki budżetowej, zgodnie z 
uchwałą Rady Miasta. 

85) Uchwała nr XXIV/210/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 
Mazowiecka na lata 2020-2023. 
Uchwała obowiązywała do 31.12.2020 r. Burmistrz Miasta  w terminie do dnia 
30 marca 2021 r. przedłoży Radzie Miasta informację o kształtowaniu się 
przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na lata 2020-2023. 

86) Uchwała nr XXIV/211/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok. 
Uchwała obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. Burmistrz Miasta przedłoży 
Radzie Miasta w terminie do dnia 30 marca 2021 r. sprawozdanie z wykonania 
budżetu Miasta za  2020 rok. 

87) Uchwała nr XVIII/142/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wykazu 
kąpielisk na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz sezonu kąpielowego w 2020 
r.  

88) Uchwała nr XIII/96/16 z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

89) Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego w dniu 10 lutego 2016 r., poz. 633 

90) Uchwala 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 dn. 14 grudnia 2017 r., poz. 5340. 

91) Uchwała nr XVI/132/20 z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto 
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Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

92) Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego w dniu 24 marca 2020 r., poz. 1942. 

93) Uchwała nr VII/51/15 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wykorzystania energii 
geotermalnej. 

94) Uchwała nr XXIII/191/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia 
uchwały. 

95) Uchwała nr XXIII/197/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rawie 
Mazowieckiej. 

96) Uchwała nr XXIII/198/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

97) Uchwała nr XXIII/199/20 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

98) Uchwała nr XXIV/205/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
petycji. 

99) Uchwała nr XXIV/206/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

100) Uchwała nr XXIV/207/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

101) Uchwala nr XXIV/208/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie nieuwzględnienia 
wniosku. 

102) Uchwała nr XXIV/209/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania 
wniosku organowi właściwemu do jego rozpatrzenia. 

103) Uchwała nr XXIV/213/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie 
przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

104) Uchwała nr XXIV/215/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania 
petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia. 

105) Uchwała nr XIII/102/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020. 
Uchwała wygasła z końcem roku 2020, podjęta nowa uchwała. 

106) Uchwała nr XIII/103/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu 
współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. Uchwała wygasła 
z końcem roku 2020, podjęta jest już nowa uchwała. 
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Zakończenie 
Na zakończenie przedstawionego raportu chciałbym w kilku zdaniach 

podsumować  realizację zadań w 2020 roku. Jak już wspomniałem na wstępie, ubiegły 
rok był rokiem wyjątkowo trudnym. Sytuacja epidemiczna w kraju odbiła się piętnem 
na nas wszystkich: przedsiębiorcach, pracownikach, dzieciach, młodzieży, seniorach, 
także na samorządach. Rawa, jako miasto również odczuła skutki epidemii. Z samego 
podatku PIT przychody spadły o ok. 2 mln zł. Pozamykanie instytucji edukacyjnych, 
sportowych i kulturalnych z jednej strony spowodowało pewne oszczędności 
w funkcjonowaniu obiektów ale z drugiej ograniczyło możliwości zarobkowania. Duże 
koszty wygenerowały zakupy środków ochrony osobistej, zabezpieczeń, płynów 
dezynfekcyjnych itp. Nie można też zapominać o trudnych do oszacowania stratach 
psychospołecznych wywołanych wszechobecną izolacją. 

Z racji obostrzeń epidemicznych i z tym związanej niepewności budżetowej 
niektóre inwestycje miejskie musiały być przesunięte w czasie, ale te najpilniejsze 
zostały wykonane w terminie: 

− zakończyliśmy przebudowę jatek miejskich, realizowanych jako kolejny etap 
rewitalizacji miasta, 

− od początku maja kupcom i mieszkańcom udostępniliśmy przebudowane 
targowisko miejskie przy ul. Mickiewicza, 

− w październiku zakończona została przebudowa ul. Jana III Sobieskiego, 

− po wielu latach oczekiwań udało się wybudować ścieżkę rowerową – konkretnie 
odcinek trasy pieszo-rowerowej łączącej ul. Łowicką z Os. Zamkowa Wola, 

− wykonana została przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą podziemną, 

− zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, miasto systematycznie pomaga 
rawskiemu szpitalowi. W tym roku zakupiony został nowoczesny stół chirurgiczny, 

− wykonana została koncepcja budowy drogi łączącej ul. Mszczonowską z ul. Białą 
(wzdłuż kolejki wąskotorowej) mającej na celu wyprowadzenie TIR-ów z ul. 
Mszczonowskiej i Ronda Królewskiego, 

− na finiszu jest projektowanie łączenia zalewów, 

− w trakcie projektowania jest też termomodernizacja hali Tatar, na którą miasto 
pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej, 

− od połowy czerwca ruszyła rewitalizacja przestrzeni publicznej centrum miasta – 
obszerne, zarówno finansowo jak i logistycznie zadanie infrastrukturalne, 
dofinansowane m.in. ze środków Unii Europejskiej. 
Od dłuższego czasu realizujemy prace związane z rewitalizacją naszego miasta. 

Wiadomo, jak wszystkie roboty w terenie i te budzą w mieszkańcach i osobach spoza 
Rawy Mazowieckiej wiele mieszanych uczuć i różnych, czasami skrajnych emocji. 
Wszystkie uwagi w tym względzie pochodzące od Radnych, Mieszkańców i innych 
postronnych osób, a dotyczące projektowanych rozwiązań technicznych w obszarze 
rewitalizacji (szerokości ulic, chodników, ilości miejsc parkingowych, zieleni) są 
skrupulatnie analizowane i jeśli można czasami coś zmienić na lepsze, jeśli pozwolą 
na to przepisy prawa – wprowadzane do realizacji. Jak już wspomniałem, opinie są 
różne, zarówno pozytywne, jak i krytyczne. Te krytyczne pochodzą najczęściej od 
mieszkańców, którzy nigdy nie brali udziału w żadnym spotkaniu konsultacyjnym na 
etapie projektowania. Warto tu przypomnieć, że takie konsultacje systematycznie były 
organizowane jeszcze przez moich poprzedników Eugeniusza Góraja i Dariusza 
Misztala. Projekt, który obecnie jest realizowany został przygotowany przez biuro 
projektowe Arkon Atelier z Gdańska, wyłonione w konkursie w 2014 r. Cały proces 
projektowania był wielokrotnie konsultowany z mieszkańcami. Trzeba przyznać, że 
zawsze przy takich projektach nie ma jednomyślności i wybiera się rozwiązania 
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kompromisowe. Ja ze swej strony zrobię wszystko, aby ostateczny efekt był jak 
najlepszy. Tam, gdzie będzie tylko możliwe dopuszczę parkowanie samochodów ale 
obszar centrum miasta musi być przyjazny dla pieszych. W ramach dozwolonych 
działań, nie zmieniając zasadniczo projektu co mogłoby grozić utratą dofinansowania 
zadbam aby w rewitalizowanych obszarach było możliwie jak najwięcej zieleni.  

Drodzy Państwo, rok 2020 przeszedł do historii, ale wiemy już, że rok bieżący to 
kolejny rok walki z pandemią i walki o powrót do normalnego życia. Dla samorządu to 
dalszy ciąg wyzwań, trudnych decyzji i przede wszystkim odpowiedzialności za losy 
naszej Rawy i jej Mieszkańców. Jednak tak jak już kilkukrotnie wspominałem 
najważniejszym jest to, abyśmy byli solidarni, zjednoczeni wysiłkiem i pracą. Co 
prawda w pewnych kwestiach mamy odmienne zdania. Jednak pomimo różnicy zdań, 
ponad podziałami wszyscy wspólnie musimy się nauczyć ze sobą rozmawiać. Jeśli 
dialog ten będzie przebiegał we właściwej  atmosferze z wzajemnym poszanowaniem 
będzie dialogiem konstruktywnym. Pomimo pewnych różnic cel mamy przecież ten 
sam – dobro naszego miasta i jego mieszkańców. Bo to właśnie tutaj - w Rawie 
Mazowieckiej przeżywany naszą codzienność, troszczymy się o przyszłość naszych 
bliskich – przyszłość dostatnią, zadbaną i uśmiechniętą. Jesteśmy to winni naszym 
poprzednikom ale też musimy wskazać właściwą drogę naszym następcom. W tym 
momencie na myśl przychodzą mi słowa mało znanego artysty ludowego - Romana 
Dziobonia, które pozwolę sobie Państwu zacytować: „Naucz nas Panie czytać znaki 
czasu, zbaw pychy i nienawiści - gdy mądrze sobą rządzić będziemy każdy sen może 
się ziścić”. Niech przesłanie z tych słów płynące będzie dla nas wszystkich 
drogowskazem i motywacją do tak dzisiaj potrzebnego pozytywnego myślenia, dialogu 
i działań skierowanych na rozwój naszej lokalnej społeczności.  

Wszystkich Państwa zapraszam do współpracy gwarantując, że pracy długo 
jeszcze nam nie zabraknie, a sukcesów które przyjdą nie będę traktował tylko jako 
moich własnych. 
 


