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Wstęp
Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka opracowany został na podstawie art. 28 aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2020.

Charakterystyka Gminy Rawa Mazowiecka
I.

Położenie i powierzchnia gminy

Gmina Rawa Mazowiecka położona jest w zachodniej części powiatu rawskiego,
usytuowanego we wschodniej części województwa łódzkiego, sąsiaduje z województwem
mazowieckim i graniczy z dziewięcioma gminami:
– Głuchów,
– Skierniewice,
– Nowy Kawęczyn,
– Cielądz,
– Regnów,
– Żelechlinek,
– Czerniewice,
– Miastem Rawa Mazowiecka,
– Miastem i Gminą Biała Rawska.

Gmina Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim

Gmina Rawa Mazowiecka zajmuje obszar o powierzchni 16 398 ha i jest położona wokół
miasta Rawa Mazowiecka, będącego siedzibą Urzędu Gminy. Powierzchnia gminy stanowi
25,36% powierzchni powiatu rawskiego oraz 0,9% powierzchni województwa łódzkiego.
Składa się z 52 obrębów geodezyjnych, w skład których wchodzą 54 miejscowości, tworzące
38 sołectw znacznie zróżnicowanych pod względem zajmowanej powierzchni, a także
warunków przyrodniczo – ekonomicznych. Gmina ma charakter rolniczy, około 69% ogólnej
powierzchni zajmują grunty pozostające w użytkowaniu gospodarstw rolnych. Niewielką część
powierzchni, tj. 19,4% zajmują lasy, które koncentrują się głównie na południowych
i wschodnich obrzeżach gminy. Do największych kompleksów leśnych należą: „Rawski Las”,
„Bogusławki – Sanogoszcz”, „Dębina”, „Zagórze”, „Pukinin”, „Grabina” oraz mniejsze
„Byliny – Dziurdzioły”, „Wilkowice”, „Wołucza”, „Wałowice”, „Błędziska”, „Pokrzywna I”,
a także zwarte kompleksy leśne należące do innych użytkowników w rejonie wsi Małgorzatów.
Lokalny rynek pracy (poza rolnictwem) kształtują podmioty gospodarcze zatrudniające
niewielką liczbę pracowników. Są to w przewadze jednostki gospodarcze wytwarzające dobra
lub świadczące usługi na niewielką skalę.
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II.

Ludność

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Rawa Mazowiecka zameldowanych było 8713
osób na pobyt stały oraz 97 na pobyt czasowy, w tym 49,4% mężczyzn i 50,6% kobiet. Ludność
gminy stanowi około 18% ogólnej liczby mieszkańców powiatu rawskiego oraz około 0,36%
mieszkańców województwa łódzkiego. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18,6%
ogółu mieszkańców, w wieku produkcyjnym 71,8%, natomiast w wieku poprodukcyjnym
9,6%.
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III.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Gminie Rawa Mazowiecka w roku ubiegłym wyniosła 2,8%. Stopa
bezrobocia dla powiatu rawskiego kształtowała się na poziomie 3,8%, natomiast dla
województwa łódzkiego 6,2%. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 148,
w tym 48,65 % stanowiły kobiety, 51,35 % mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych
w stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 0,65%. W latach 2014 - 2019 liczba
bezrobotnych sukcesywnie spadała, w roku 2020 nastąpił wzrost o 23 osoby, co stanowiło 18%
w porównaniu z rokiem poprzedni.
Bezrobocie na terenie powiatu rawskiego w latach 2014 - 2020
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IV.

Jednostki organizacyjne Gminy

Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
Gminny Zespół do Spraw Oświaty
Szkoła Podstawowa w Boguszycach
Szkoła Podstawowa w Konopnicy
Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie
Szkoła Podstawowa w Pukininie
Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej
Zakład Budżetowy – Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji,
realizujący dla mieszkańców zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków
− Instytucja Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie z dwoma filiami:
w Boguszycach oraz Hucie Wałowskiej
− Instytucja Kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
−
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V.

Ochrona przyrody i leśnictwo

Obszary prawnie chronione na terenie Gminy Rawa Mazowiecka:
− Bolimowsko – Radziejowicki z doliną środkowej Rawki Obszar Chronionego
Krajobrazu,
− Wodno – Krajobrazowy Rezerwat Rzeki Rawki,
− Obszar Natura 2000 – Dyrektywa Siedliskowa,
− Pomniki Przyrody – 199 drzew.
Na terenie gminy gospodarkę łowiecką prowadzi 6 obwodów łowieckich, które reprezentowane
są przez:
−
−
−
−
−
−

Leśny Zakład Doświadczalny Rogów,
Koło Łowieckie Żubr,
Koło Łowieckie Przepiórka,
Koło Łowieckie Hubal,
Koło Łowieckie Puszczyk,
Koło Łowieckie Anser.

Realizacja zadań Gminy w 2020 roku
I.

Kultura

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie
GBP w Kurzeszynie według stanu na dzień 31.12.2020 roku dysponowała 27 395 woluminami.
Z biblioteki i filii korzystało łącznie 547 czytelników. Biblioteka w Kurzeszynie posiada
11 441 woluminów i 97 czytelników, filia w Boguszycach 11 180 woluminów i 388
czytelników, natomiast filia w Hucie Wałowskiej 4774 woluminy i 62 czytelników.
W 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna po raz piąty wzięła udział w akcji pod patronatem
honorowym pary prezydenckiej Narodowe Czytanie. We wszystkich filiach odczytano dramat
„Balladyna” Juliusza Słowackiego. W filii GBP w Boguszycach odbyło się 17 spotkań z baśnią,
w których udział wzięło 193 czytelników.
Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie
W 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie funkcjonował w ramach
wielopłaszczyznowej działalności kulturalnej opartej na współpracy z władzami Gminy Rawa
Mazowiecka, Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami ludowymi, innymi instytucjami kultury
oraz liderami lokalnych społeczności. Wśród wielu podjętych i zrealizowanych inicjatyw
można wymienić przede wszystkim: wydarzenia plenerowe, zajęcia stacjonarne, konkursy,
akcje aktywizujące dzieci i młodzież, imprezy stacjonarne (spotkania, prelekcje, koncerty).
Z racji na ograniczenia związane z funkcjonowaniem instytucji kultury w czasie pandemii
COVID-19, działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie była prowadzona
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w granicach obowiązujących w danym czasie obostrzeń oraz każdorazowo konsultowana
z odpowiednimi organami.
Najważniejsze działania zrealizowane przez GOK w Matyldowie w 2020 roku:
1. „ALE FERIE 2020”
– akcja organizowana w siedzibie GOK,
aktywizująca dzieci i młodzież w okresie ferii
zimowych, w ramach której odbyło się 5 spotkań
takich jak: pokaz iluzji, warsztaty ceramiczne,
zajęcia plastyczne, warsztaty mydlarskie, zajęcia
taneczne.
2. „MIŁOŚĆ, PASJA, LUDZIE, MIEJSCA”
– dwuczęściowe spotkanie autorskie zorganizowane z okazji święta zakochanych (14 luty)
z poetą Leszkiem Stefaniakiem w formie montażu słowno-muzycznego (cz. I) oraz
biegaczem, podróżnikiem, regionalistą Wojciechem Jaskuła, który przedstawił prelekcję
o filmach zrealizowanych w regionie (cz. II).
3. „DAMSKI WIECZOREK”
– spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet
w Centrum
Aktywności
Kulturalnej
w Boguszycach dla ponad 100 przedstawicielek
gminnych i lokalnych środowisk (m.in.
pracownice UG, gminne i powiatowe jednostki,
KGW, zespoły ludowe, sołectwa) z częścią
artystyczną (występ akordeonisty – Marcina
Snokowskiego, prezentacja przygotowanego
okazjonalnego nagrania).
4. „ZOSTAŃMY W DOMU – NUDA NIE GROZI TU NIKOMU”
– multimedialna zabawa rodzinna z upominkami, polegająca na prezentacji oraz promocji
domowych aktywności i kreatywnych form spędzania czasu w sytuacji pandemii
i obowiązkowej kwarantanny narodowej.
5. „NASZA GMINA ZATRZYMANA W KADRZE”
– akcja tworzenia albumu starej fotografii ukazującej
ludzi i miejsca związane z historią Gminy Rawa
Mazowiecka, w formie udostępniania prywatnych
zbiorów. W ramach akcji wpłynęło ponad 250
fotografii, z których najstarsze pochodzą z początku
XX wieku.
6. „DZIEŃ DZIECKA W MATYLDOWIE”
– animacje i konkursy dla dzieci z okazji ich święta zorganizowane w formie plenerowej
przy siedzibie GOK w dniu 6 czerwca 2020 r. przy wsparciu sołtysa Sołectwa Matyldów
i KGW Matyldów.

RAPORT o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

6

7. „WAKACJOWANIE”
– akcja organizowana w siedzibie GOK w Matyldowie oraz CAK w Boguszycach,
aktywizująca dzieci i młodzież w czasie wakacji, w ramach której odbyło się 17 spotkań
takich jak: warsztaty ceramiczne, zajęcia taneczne, gry i zabawy z harcerzami, spotkania
z grupą rekonstrukcyjną Słowian, warsztaty teatralne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia
folklorystyczne.
8. „LETNIE KINO PLENEROWE”
– cykl czterech pokazów kina plenerowego
w sierpniu 2020 r. stanowiących spotkania
z filmem familijnym oraz filmem polskim. Pokazy
zostały zorganizowane w miejscowościach:
Kurzeszyn (01.08), Pukinin (08.08), Rossocha
(15.08), Boguszyce (23.08). Realizacja spotkań
odbyła się z aktywnym udziałem miejscowych
KGW. Wydarzenie zgromadziło ok. 300
uczestników.
9. „Z KLASYKĄ PRZEZ POLSKĘ”
– solowy koncert wiolonczelowy zorganizowany w kościele parafialnym w Boguszycach
w ramach współpracy z Polskim Impresariatem Muzycznym.
10. „NARODOWE CZYTANIE”
– akcja promująca czytelnictwo w ramach
inicjatywy prezydenta RP zorganizowana
w Kurzeszynie, wspólnie z Wójtem Gminy
Rawa Mazowiecka i Gminną Biblioteką
Publiczną.
Wydarzenie
odbyło
się
z gościnnym udziałem przedstawicieli
lokalnych środowisk (UG, KGW, OSP,
Sołectwo Kurzeszyn) w roli lektorów oraz
przy oprawie muzycznej w wykonaniu
dzieci i młodzieży (uczniowie Centrum
Muzycznego „Antkowiak”).
11. „GMINA RAWA MAZOWIECKA –
TO NAS KRĘCI”
– wycieczka rowerowa zorganizowana w dniu
11 października 2020 r. na terenie Gminy Rawa
Mazowiecka (dystans ponad 40 km), stanowiąca
promocję aktywnej rekreacji, historii miejsc
i miejscowości znajdujących się na szlaku oraz
działalności gminnych liderów życia kulturalno społecznego (wioska tematyczna, KGW).
Łączna liczba uczestników wyniosła 60 osób.

RAPORT o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

7

12. „MIKOŁAJKOWA MOC PREZENTÓW”
– wirtualna akcja dla najmłodszych dzieci (do 7 lat), w zakresie aktywizacji artystycznej
zorganizowana z okazji Dnia Świętego Mikołaja. Przedmiotem zabawy było sporządzenie
nagrań wideo z piosenkami lub wierszami dla św. Mikołaja, które później zostały
zaprezentowane na stronie FB ośrodka kultury. Wszyscy uczestnicy zabawy zostali
nagrodzeni upominkami.
13. „PODZIELMY SIĘ ŚWIĄTECZNĄ RADOŚCIĄ”
– II edycja konkursu
plastycznego na
bożonarodzeniową kartkę zorganizowana wspólnie
z Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka. Inicjatywa
została skierowana do uczniów klas I-III SP
z terenu naszej gminy. Po rozstrzygnięciu
rywalizacji
kartki
konkursowe
wraz
z świątecznymi życzeniami zostały przekazane
najstarszym mieszkańcom gminy.
Oprócz ww. działań Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie uczestniczył w organizacji oraz
realizacji innych przedsięwzięć, które odbywały się na terenie Gminy Rawa Mazowiecka jak
np. konkurs wokalno-instrumentalny „Talenty Krainy Rawki”, „KINO OBJAZDOWE”,
„Dzień Seniora w Gminie Rawa Mazowiecka”. Ponadto w 2020 roku w siedzibie GOK
orgaznizowano stałe zajęcia tematyczne dla dzieci (taneczne oraz muzyczno-wokalne) oraz
dorosłych (taneczne).
Na przestrzeni minionego roku instytucja współpracowała z wieloma podmiotami, wśród
których należy wyróżnić Instytucję Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego – Łódzki
Dom Kultury. W ramach niniejszego współdziałania GOK w Matyldowie został zaproszony do
uczestnictwa w kulturalno-ekologicznym projekcie „Lokomotywą po wiedzę” oraz otrzymał
dofinansowanie na realizację koncertu „Rawskie Wspomnienie” ku czci i pamięci papieża Jana
Pawła II. Niestety wobec sytuacji epidemicznej w kraju, żadne z tych działań nie zostało
ostatecznie zrealizowane.
Ośrodek kultury w ramach swych możliwości
finansowo-organizacyjnych oraz stosownie do
panującej w danym czasie sytuacji epidemicznej
w kraju, okazywał również wsparcie na polu
promocji gminnej kultury i regionalnej tradycji
realizowanej przez lokalne zespoły ludowe. Na
tegorocznych
dożynkach
wojewódzkich
w Uniejowie Gminę Rawa Mazowiecka,
a zarazem powiat rawski reprezentowało
Sołectwo Wilkowice zdobywając drugie miejsce
w kategorii „Wieniec dożynkowy”.
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II.

Administracja

Wydawanie decyzji administracyjnych
W 2020 r. wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych przez Wójta Gminy odbywało
się w większości przypadków bez uwag mieszkańców. Odwołanie od decyzji Wójta zgłoszono
w czterech przypadkach, w tym jedno na decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości, trzy
na decyzje podatkowe. W pierwszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze częściowo
utrzymało decyzję Wójta Gminy w mocy. Postępowanie nie jest zakończone z powodu
prowadzenia dalszych czynności odwoławczych przez stronę. Postępowania w sprawie decyzji
podatkowych zakończyły się utrzymaniem w mocy decyzji organu pierwszej instancji.
W 2020 r. złożono 5 zażaleń na postanowienia Wójta Gminy w sprawie zaopiniowania
zgodności wstępnego projektu podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. W dwóch przypadkach złożono po dwa zażalenia do jednej sprawy.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało wszystkie sprawy do ponownego
rozpatrzenia. Dodatkowo złożono zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia
postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia. Sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia.
Ewidencjonowanie działalności gospodarczych
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
zarejestrowano:
− 546 przedsiębiorców zamieszkujących na terenie gminy Rawa Mazowiecka, w tym
działalności zawieszonych – 94,
− 473 przedsiębiorców wykonujących działalność na terenie gminy Rawa Mazowiecka
(według głównego miejsca wykonywania działalności), w tym działalności
zawieszonych – 83.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej złożono 274 wnioski, w tym
45 dotyczyło założenia działalności gospodarczej, a pozostałe: zmiany, zawieszenia,
wznowienia i wykreślenia wpisu z ewidencji. W ciągu roku złożono 144 wniosków przez
przedsiębiorców mających swoje miejsc zamieszkania poza terenem gminy.
Wykaz wniosków do CEIDG spoza terenu gminy Rawa Mazowiecka
Gmina
Miasto Rawa Mazowiecka
Biała Rawska
Cielądz
Regnów
Głuchów
Sadkowice
Ogółem

Ilość wniosków
98
12
7
6
6
3

Gmina
Czerniewice
Nowy Kawęczyn
Mogielnica
Łódź-Widzew
Piaseczno
Rzeczyca

Ilość wniosków
3
3
2
2
1
1
144
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III.

Oświata i edukacja

Subwencja oświatowa za 2020 rok wynosiła 6 821 307,00 zł, natomiast dotacja celowa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego stanowiła kwotę 185 061,00 zł.
Wydatki na oświatę poniesione w 2020 roku ogółem wyniosły 15 039 901,74 zł, w tym:
− wydatki bieżące
– 14 933 154,44 zł,
− inwestycje oświatowe – 900 880,80 zł.
Liczba dzieci i uczniów w placówkach oświatowych
Szkoła
Szkoła Podstawowa w Boguszycach
Szkoła Podstawowa w Konopnicy
Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie
Szkoła Podstawowa w Pukininie
Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej
Ogółem

Liczba dzieci
w oddziałach przedszkolnych*
38

Liczba
uczniów*
202

27
23
37
26
151

131
120
94
88
635

Razem
240
158
143
131
114
786

 według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wydatki bieżące na prowadzenie placówek oświatowych
w przeliczeniu na 1 dziecko uczęszczające
do oddziału przedszkolnego/1 ucznia rocznie [zł/rok]

25000
20 231,67
20000
15000

12 377,27

17 179,92

14 339,94

15 523,83

Szkoła
Podstawowa w
Konopnicy

Szkoła
Podstawowa w
Kurzeszynie

10000
5000
0
Szkoła
Podstawowa w
Boguszycach

Szkoła
Podstawowa w
Pukininie

Szkoła
Podstawowa w
Starej Wojskiej

Wydatki bieżące na prowadzenie placówek oświatowych
Szkoła
Szkoła Podstawowa w Boguszycach
Szkoła Podstawowa w Konopnicy
Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie
Szkoła Podstawowa w Pukininie
Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej
Ogółem

Wydatki bieżące
szkoła
podstawowa

Wydatki bieżące
oddziały
przedszkolne

Razem wydatki
bieżące
w 2020 roku

Wydatki średnio
na 1 dziecko
/1 ucznia rocznie

2 435 107,70
1 724 781,24
1 895 101,59
1 821 178,93
2 017 831,18
9 894 000,64

527 436,16
535 556,22
319 696,14
423 629,35
281 419,27
2 087 737,14

2 970 543,86
2 265 711,26
2 219 907,73
2 250 569,49
2 306 410,25
12 013 142,59

12 377,27
14 339,94
15 523,83
17 179,92
20 231,67
15 930,53
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Zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:
− 102 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze,
− 49 osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze.
Zatrudnienie pracowników obsługi w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:
− 30 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze,
− 2 osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze.
Zestawienie etatów nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego
Stopień zawodowy

Liczba etatów*

nauczyciel stażysta

6,03

nauczyciel kontraktowy

36,97

nauczyciel mianowany

36,03

nauczyciel dyplomowany

41,55

Ogółem

120,58

*według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wskaźnik objęcia dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu gminy opieką przedszkolną wynosi 69,82%,
w tym liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy stanowi
38,18%, a liczba dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej w mieście Rawa Mazowiecka
i w innych gminach stanowi 31,64% wszystkich dzieci objętych edukacją przedszkolną na
koniec 2020 roku. W zasobach infrastruktury społecznej gminy nie ma żłobków.
W 2020 roku odbyły się egzaminy klas VIII. Wyniki egzaminów podane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną w Łodzi przedstawiają się następująco:
−
−
−
−

IV.

język polski
matematyka
język angielski
język rosyjski

– 1 szkoła uzyskała wynik niski, 4 szkoły uzyskały wynik średni,
– 5 szkół uzyskało wynik średni,
– 2 szkoły uzyskały wynik niski, 3 szkoły uzyskały wynik średni,
– 1 szkoła uzyskała wynik niski, 1 szkoła uzyskała wynik średni.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa na terenie gminy realizowana jest w oparciu o 9 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

OSP Linków
OSP Stara Wojska
OSP Wilkowice
OSP Kurzeszyn
OSP Kaleń
OSP Niwna
OSP Wołucza
OSP Przewodowice
OSP Konopnica

– 10 osób,
– 11 osób,
– 13 osób,
– 22 osób,
– 13 osób,
– 19 osób,
– 18 osób,
– 7 osób,
– 18 osób.

Renault Master 4x2 - OSP Stara Wojska
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Jednostki OSP Kurzeszyn oraz OSP Wilkowice znajdują
się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.
W 2020 r. na ochronę przeciwpożarową Gmina Rawa
Mazowiecka
poniosła
wydatki
w
wysokości
510 715,06 zł. Na wypłatę ekwiwalentów za udział
w akcjach ratowniczo – gaśniczych wydatkowano kwotę
12 011,00 zł, na wynagrodzenia i składki – 42 295,95 zł,
na zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia
jednostek OSP – 73 807,09 zł.
W ramach działań związanych z bezpieczeństwem
mieszkańców gminy przystąpiono do inwestycji
polegającej na przebudowie budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Niwnej, wartość inwestycji wynosi
811 800,00 zł, a jej planowane zakończenie nastąpi
w roku 2021.
Dzięki pozyskaniu dotacji z Funduszu
Sprawiedliwości
działającego
przy
Ministerstwie Sprawiedliwości zakupiono
nowy lekki samochód ratowniczo –
gaśniczy marki Renault Master z zabudową
kontenerową i kompletnym wyposażeniem.
Samochód trafił do jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Starej Wojskiej.
Całkowita wartość pojazdu wyniosła
MAN TGM 18.320 4x4 - OSP Kurzeszyn
249 567,00 zł, dotacja – 199 567,00 zł.
Gmina Rawa Mazowiecka wspólnie z Komendą Główną
Państwowej Straży Pożarnej, Narodowym Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, wzięła udział w montażu
finansowym, dzięki któremu do jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kurzeszynie trafił nowy średni
samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN TGM
18.320 o wartości 860 016,00 zł. Gmina wsparła
realizację tego zadania kwotą 300 000,00 zł. Dodatkowo
wyposażono jednostki OSP w sprzęt niezbędny do
prowadzenia akcji ratowniczych taki jak węże, prądnice
czy mundury bojowe.
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V.

Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Z godnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami Urząd Gminy w 2020 r. zapewniał dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami
poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania lub racjonalnych usprawnień.
W ramach obowiązków wynikających z ustawy podjęto szereg działań na rzecz poprawy
dostępności takich jak:
− powołanie koordynatora ds. dostępności Zarządzeniem Wójta Gminy,
− przekazanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora
ds. dostępności,
− zgłoszenie danych koordynatora na listę koordynatorów ds. dostępności poprzez
dedykowany formularz Ministerstwa Funduszy i Programów Regionalnych,
− zamieszczenie informacji o koordynatorze na stronie internetowej Urzędu Gminy
i w biuletynie informacji publicznej,
− dokonanie samooceny pod kątem dostosowania administrowanych obiektów do
minimalnych wymagań dotyczących dostępności,
− opracowanie Planu działania,
− zamieszczenie Planu działania na stronie internetowej Urzędu Gminy i w biuletynie
informacji publicznej.

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka
Realizacja budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2020 r.
Plan
Dochody
Wydatki
Wydatki inwestycyjne
Nadwyżka/Deficyt

Realizacja

46 864 264,81
50 786 325,78

49 734 696,22
45 602 360,28

106 %
90 %

5 567 800,00

4 052 116,39

73 %

- 3 922 060,97

+ 4 132 335,94

Wskaźniki obrazujące stan finansów Gminy za 2020 rok przedstawiają się następująco:
− udział dochodów własnych w dochodach ogółem
− udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
− zadłużenie ogółem
✓ kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 r.
✓ kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 r.
✓ kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 r.

– 26,01 %
– 8,89 %
– 6 027 400,32 zł
– 200 000,32 zł
– 127 400,00 zł
– 5 700 000,00 zł
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Dochody Gminy Rawa Mazowiecka według działów
Dział
010
100
600
700
720
750
751
754

756
758
801
851
852
853
854
855
900
926

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Górnictwo i kopalnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zdania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura fizyczna

Ogółem

664 496,10
40 000,00
111 280,00
644 198,37
152 300,00
97 541,00

663 320,47
39 648,12
111 280,00
488 738,81
152 296,62
91 028,27

Wykonanie
planu
(w %)
99,82
99,12
100,00
75,87
100,00
93,32

58 645,00

58 295,00

99,40

200 000,00

199 567,00

99,78

15 461 401,00

15 345 193,99

99,25

9 641 309,00
1 517 939,67
100 000,00
590 185,00

12 726 240,42
1 824 324,07
100 453,01
669 964,64

132,00
120,18
100,45
113,52

566 554,67

222 433,45

39,26

9 000,00
13 540 960,00

9 000,00
13 404 165,26

100,00
98,99

3 388 455,00

3 548 747,09

104,73

Plan

Wykonanie

80 000,00

80 000,00

100,00

46 864 264,81

49 734 696,22

106,12

Struktura dochodów i wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 r.
majątkowe
3 917 146,50

inwestycyjne
4 052 116,39

dochody własne
12 730 390,91

udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych i od osób prawnych
7 035 869,44

subwencje ogólne
9 641 309,00

bieżące
41 550 243,89

dotacje celowe
16 409 980,37

dochody

wydatki
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Wydatki Gminy Rawa Mazowiecka według działów
Dział

Treść

010

Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Handel
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Informatyka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

400
500
600
700
710
720
750
751
754
757
758
801
851
852
853
854
855
900
921
926

Ogółem

1 403 896,10

1 339 762,48

Wykonanie
planu
(w %)
95,43

260 000,00

260 000,00

100,00

5 600,00
3 767 000,00
1 410 420,00
28 000,00

1 708,00
2 568 485,14
681 067,51
11 039,75

30,50
68,18
48,29
39,43

5 241 414,14

4 813 726,39

91,84

58 645,00

58 295,00

99,40

910 600,00

822 639,64

90,34

150 000,00
873 000,00
16 319 437,87
297 415,00
2 283 222,00

74 921,93
611 000,00
15 039 901,74
211 294,61
2 218 420,02

49,95
69,99
92,16
71,04
97,16

751 141,67

224 433,45

29,88

23 000,00
13 713 034,00

11 850,00
13 554 066,23

51,52
98,84

2 327 000,00

2 241 663,34

96,33

609 500,00
354 000,00

553 352,26
304 732,79

90,79
86,08

50 786 325,78

45 602 360,28

89,79

Plan

Wykonanie

Mienie komunalne
I.

Grunty

Gmina Rawa Mazowiecka jest właścicielem 141,5719 ha gruntów na terenie gminy oraz
0,19 ha na terenie miasta Rawa Mazowiecka o wartości łącznej 9 195 837,06 zł, w tym:
−
−
−
−
−
−

grunty orne
grunty rolne zabudowane
tereny zabudowane
tereny zurbanizowane
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
tereny komunikacyjne (grunty pod drogami)

– 2 595 026,00 zł,
– 1 425 480,00 zł,
– 2 880 785,30 zł,
– 682 974,76 zł,
– 280 141,46 zł,
– 1 331 429,54 zł.
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Stan gruntów, będących własnością Gminy Rawa Mazowiecka, zwiększył się w 2020 r. o kwotę
78 944,68 zł. Gmina nabyła z mocy prawa 0,2135 ha, wykupiła 0,1602 ha oraz otrzymała
darowiznę gruntu o powierzchni 0,0081 ha. Działki zostały przeznaczone pod poszerzenia dróg
gminnych. W 2020 r. zbyto 2,6679 ha gruntu o łącznej wartości 490 500,00 zł, w tym 0,4158 ha
przekazano na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka w związku ze zmianą granic administracyjnych,
natomiast 2,2521 ha sprzedano na rzecz osób prywatnych.
Grunty mienia komunalnego o powierzchni 181,7769 ha oddano w wieczyste użytkowanie dla
11 podmiotów, z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 65 374,69 zł. Jeden podmiot
dzierżawi grunty komunalne o łącznej powierzchni 0,0020 ha, w 2020 r. czynsz z tego tytułu
wyniósł 1 330,80 zł. W ciągu roku 2020 wygasły dwie umowy dzierżawy gruntu o powierzchni
łącznej 1,9500 ha.

II.

Budynki komunalne

Wartość budynków komunalnych będących własnością Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 r.
wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 6 125 462,18 zł i wyniosła 27 280 785,71 zł.
Oddano do użytku dwa budynki przedszkolne przy SP w Pukininie i SP w Boguszycach oraz
rozbudowano budynek SP w Pukininie.
Budynki komunalne będące własnością Gminy Rawa Mazowiecka
Wartość (zł)

Budynki
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
budynki mieszkalne po b. szkołach
budynek mieszkalny w Julianowie
b. Ośrodek Zdrowia w Kurzeszynie
kontenery mieszkalne
Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie
budynki administracyjno - biurowe
budynek komunalny przejęty po byłej szkole w Kaleniu
budynek po przejętej SP w miejscowości Rossocha
remizy strażackie
Izba Tradycji Ludowej w Wilkowicach
Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach
punkt skupu żywca
budynki gospodarcze i pozostałe budynki

1 411 543,50
44 363,05
544 288,89
39 783,92
1 026 074,17
2 674 121,29
35 437,39
151 769,07
690 857,10
794 234,08
1 086 672,01
175 197,05
90 425,35

Gminny Zespół do spraw Oświaty
budynki szkolne i przedszkolne
budynki gospodarcze
budynki mieszkalne – SP w Starej Wojskiej
sale gimnastyczne (Boguszyce, Stara Wojska,
Kurzeszyn)

12 853 596,36
6 304,15
121 951,11
5 524 167,22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
kontenery mieszkalne

10 000,00

Ogółem

27 280 785,71 zł
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Gmina Rawa Mazowiecka posiada 45 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 2 074,93 m2
w tym 7 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 246,68 m2. W 2020 r. złożono 12 wniosków
o mieszkania komunalne lub socjalne z zasobów Gminy. Do końca roku 2020 na mieszkania
komunalne oczekiwało 30 wnioskodawców. Na dzień 31 grudnia 3 mieszkania socjalne były
niezamieszkałe ze względu na zły stan techniczny.
Lokale mieszkalne w budynkach będących współwłasnością Gminy (wspólnoty)
Adres budynku

Powierzchnia w m2

Liczba lokali

Podlas 27

1

32

Ogółem

1

32

Lokale socjalne
Lp.

Adres budynku

Powierzchnia w m2

Liczba lokali

1.
2.

Konopnica 45
Niwna 10

1
1

29,70
23,65

3.

Nowy Kurzeszyn 23 E

1

26,04

4.

Kurzeszyn 5

1

29,29

5.

Chrusty

3

38,80/26,00/73,20

7

246,68

Ogółem

Mieszkaniowy zasób Gminy Rawa Mazowiecka
Lp.

Adres budynku

Liczba
lokali w
budynku
2
4

Powierzchnia lokali
w m2

1.
2.

Boguszyce 84
Chrusty 38

3.

Dziurdzioły 42

9

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kaleń 62
Konopnica 45
Kurzeszyn 5
Niwna 10
Nowy Kurzeszyn 23E
Podlas 27
Stara Rossocha 1
Wołucza 18
Garłów 12 SP
Konopnica 76 SP
Nowy Kurzeszyn 12
SP
Stara Wojska 30b SP

4
1
5
5
1
1
2
1
2
1

113,70/113,70
26,00/38,80/26,00/73,20
68,00/34,14/67,00/25,30/36,90/37,30/
34,10/29,20/25,30
58,00/36,00/58,00/36,00
29,70
42,34/67,83/64,47/41,89 / 29,29
31,50/30,00/38,40/36,90/23,65
26,04
32,00
45,00/45,00
53,90
51,40/51,40
44,00

1

41,00

6

71,28/30,11/54,90/59,03/42,36/54,90

14.
15.

Ogółem

45

Łączna
powierzchnia
lokali w m2
227,40
164,00
357,24
188,00
29,70
245,82
160,45
26,04
32,00
90,00
53,90
102,80
44,00
41,00
312,58

2 074,93
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III.

Środki transportowe, budowle i infrastruktura
Wartość środków transportowych będących własnością Gminy
Środek transportu

Wartość (zł)

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
samochody strażackie - sztuk 11
pług odśnieżny
samochód osobowy Skoda Fabia II UG
samochód osobowy (mikrobus) VW Carawelle
samochód osobowy (mikrobus) VW Caravelle

633 316,90
23 912,00
36 500,00
148 461,00
124 500,00

Gminny Zespół do spraw Oświaty
autobus szkolny GIMBUS
samochód osobowy (mikrobus) VW Caravelle
specjalistyczny wózek (schodołaz) do przewozu
niepełnosprawnego ucznia po terenie szkoły

274 500,00
132 563,00
5 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
samochód osobowy Panda

28 300,02

samochód ciężarowy Skoda Praktik
kosiarka samobieżna
przyczepa
samochód osobowy PEUGEOT PARTNER

20 813,01
4 600,00
19 680,00
21 500,00

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Ogółem

IV.

1 473 645,93 zł

Budowle

Wartości poszczególnych składników budowli przedstawiają się następująco:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

V.

obiekty sportowe i rekreacyjne (boiska, place zabaw)
drogi asfaltowe
oświetlenie uliczne
sieci wodociągowe
stacje uzdatniania wody (szt. 8)
sieć kanalizacyjna
oczyszczalnia ścieków
wiaty ogrodowe, wiaty przystankowe, ogrodzenia
przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

– 4 712 201,88 zł
– 18 486 972,45 zł,
– 838 638,10 zł,
– 6 267 695,04 zł,
– 5 766 788,72 zł,
– 5 530 895,02 zł,
– 505 343,11 zł,
– 505 398,02 zł,
– 896 993,85 zł,

Infrastruktura

Wodociągi:
1) długość sieci wodociągowej – 172 km,
2) ilość podłączonych budynków – 2866,
3) liczba odbiorców
– około 8 500 osób.
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Kanalizacja:
1) zbiorowa
– 16,1 km,
2) ilość podłączonych budynków – 220.
Drogi:
1) krajowe
– 38,340 km,
(w tym 29,550 km - droga ekspresowa S-8),
2) powiatowe
– 65,280 km,
3) gminne
– 77,699 km,
4) wewnętrzne bitumiczne
– 41,5 km.
Oświetlenie uliczne:
Przy drogach publicznych zainstalowanych jest 1505 lamp.

Działania podejmowane przez Gminę w związku z COVID-19
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii władze Gminy zakupiły i przekazały
mieszkańcom w kwietniu 2020 r., za pośrednictwem Sołtysów, maseczki ochronne. Szkoła
Podstawowa w Pukininie została wyznaczona jako miejsce kwarantanny zbiorowej,
a ze środków zarządzania kryzysowego zakupiono łóżka polowe, środki dezynfekujące,
kombinezony ochronne oraz komplety pościeli (58 535,44 zł). Działania przeciwepidemiczne
i zapobiegawcze, których celem było zminimalizowanie skutków epidemii objęły
m.in. zawieszenie zajęć w szkołach i wprowadzenie nauki w trybie zdalnym. Korzystając
z rządowego programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, Gmina zakupiła 58 laptopów,
które za pośrednictwem szkół przekazano potrzebującym uczniom (134 647,72 zł). O wsparcie
w postaci tabletów, środków dezynfekcyjnych, urządzeń do dezynfekcji, maseczek starały się
również szkoły podstawowe we własnym zakresie. Zakupiono urządzenie do ozonowania
powietrza dla Klubu Seniora „Druga Młodość” w miejscowości Rossocha, środki ochronne dla
seniorów oraz automatyczny dozownik płynu
dezynfekcyjnego. W środki ochrony w postaci
maseczek, kombinezonów, rękawiczek oraz
płynów dezynfekcyjnych wyposażono również
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
wytypowane do rozwożenia posiłków do osób
znajdujących się w kwarantannie. Wsparciem
Gminy został objęty również Szpital Św. Ducha
w Rawie Mazowieckiej – przekazano kwotę
29 982,15 zł z przeznaczaniem na zakup 6 łóżek
dla pacjentów placówki.
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Inwestycje na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 r.
I.

Infrastruktura drogowa

Przebudowa drogi wewnętrznej Małgorzatów – Zielone
Przebudowa
obejmowała
wyrównanie
istniejącej
podbudowy kruszywem łamanym, wykonanie warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz
ustawienie oznakowania pionowego.
− długość
– 1,33 km
− wartość zadania
– 319 124,44 zł
− dofinansowanie z FOGR – 110 680,00 zł
droga Małgorzatów - Zielone

Remont drogi gminnej nr 113116 E Chrusty – granica
gminy Czerniewice (Podkonice)
Remont obejmował wyrównanie istniejącego podłoża
bitumicznego betonem asfaltowym, odtworzenie warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego.
−
−
−

długość drogi
– 2,00 km
wartość zadania
– 381 497,62 zł
inwestycja sfinansowana z środków własnych

droga Chrusty - Czerniewice

Remont drogi gminnej nr 113117 E
Byszewice – Matyldów
Remont obejmował wyrównanie istniejącego podłoża
bitumicznego betonem asfaltowym, odtworzenie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości
4 cm, odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego,
remont istniejącego przepustu, ułożenie ścieków
betonowych, korektę zjazdów oraz wymianę
istniejącego oznakowania pionowego.
−
−
−

długość
– 1,56 km
wartość zadania
– 490 058,56 zł
inwestycja sfinansowana z środków własnych
droga Byszewice - Matyldów

RAPORT o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

20

Remont drogi gminnej nr 113115 E
Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa
Mazowiecka
Remont
obejmował
wyrównanie
istniejącego podłoża bitumicznego betonem
asfaltowym, odtworzenie warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego.
− długość drogi – 2,45 km
− wartość zadania – 489 939,89 zł
− inwestycja sfinansowana z środków własnych

droga Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka

Wiaty przystankowe
W 2020 roku zakupiono i zamontowano trzy wiaty przystankowe dla mieszkańców
oczekujących na przyjazd środka transportu zbiorowego w miejscowościach Zagórze, Nowy
Kurzeszyn i Wołucza. Łączne koszty wykonania posadzek z kostki, zakupu i ustawienia wiat
wyniosły 18 685,72 zł. Wiata w miejscowości Zagórze została sfinansowana w ramach Małych
Grantów Sołeckich w Gminie Rawa Mazowiecka na rok 2020.

Progi zwalniające
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w 2020 r. zamontowano progi zwalniające na drodze
gminnej Kurzeszyn – Helenów – Jakubów oraz drodze wewnętrznej Dziurdzioły – Zarzecze
(2 szt.). Koszt wykonania progów wraz z wymaganą dokumentacją wyniósł 46 327,95 zł.

droga gminna Kurzeszyn – Helenów Jakubów

droga wewnętrzna Dziurdzioły – Zarzecze
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Remont dróg wewnętrznych
W ramach środków przewidzianych na bieżące utrzymanie dróg, zabezpieczonych w budżecie
Gminy na rok 2020, dokonano remontu nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych Nowa
Rossocha – Zglinna Mała, Podlas – Chrusty oraz Wałowice – Pasieka Wałowska. Koszt
realizacji tych zadań wyniósł 79 773,94 zł. Ponadto dokonano uszczelnienia spękań
nawierzchni bitumicznych, drogi gruntowe wyprofilowano równiarką oraz utwardzono
kruszywem łamanych i kruszonym betonem. Dokonano pogłębienia rowów w miejscowościach
Ścieki, Wilkowice i Pasieka Wałowska, przeglądu dróg i obiektów mostowych, jak również
sfinansowano koszenie poboczy, oznakowanie dróg i remonty obiektów mostowych na terenie
gminy. Na utwardzanie dróg, uszczelnianie spękań, przeglądy, zimowe utrzymanie dróg,
profilowanie równiarką itp. wydatkowano w 2020 r. z budżetu środki w łącznej kwocie
619 514,03 zł.

droga Podlas - Chrusty

droga Nowa Rossocha – Zglinna Mała

droga Wałowice - Pasieka Wałowska

Dotacje udzielone dla powiatu rawskiego na zadania inwestycyjne
W ramach współpracy z samorządem powiatowym Gmina Rawa Mazowiecka
współfinansowała remont drogi powiatowej w miejscowości Wałowice (dofinansowanie
w wysokości 50% – 93 750,60 zł), remont chodnika, wykonanie progów zwalniających
i przejścia dla pieszych w miejscowości Rossocha (dofinansowanie w wysokości 50% –
25 000,00 zł) oraz remont drogi powiatowej w miejscowości Wilkowice w kierunku
Skierniewic (dofinansowanie w wysokości 50% – 100 000,00 zł).

droga powiatowa w miejscowości Wałowice

chodnik w miejscowości Rossocha

droga powiatowa w miejscowości Wilkowice
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II.

Rekreacja

Aby
zaspokoić
potrzeby
lokalnej
społeczności Gmina Rawa Mazowiecka, przy
udziale środków zewnętrznych Samorządu
Województwa Łódzkiego, zrealizowała
zadanie
pn.
„Zwiększenie
poziomu
aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa
Konopnica i sąsiednich miejscowości poprzez
modernizację
infrastruktury
boiska
rekreacyjnego”.
W
ramach
zadania
wybudowano 267,5 mb piłkochwytów na
boisku
sportowym
w
miejscowości
plac zabaw w miejscowości Huta Wałowska
Konopnica.
Dofinansowanie
wyniosło
80 000,00 zł (77%), a całkowita wartość inwestycji 109 225,00 zł. Pozostałe środki pochodziły
z budżetu własnego Gminy. Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 10 000,00 zł wykonano
ogrodzenie placu rekreacji oraz strefy ochronne pod urządzenia w miejscowości Huta
Wałowska o łącznej wartości 15 166,00 zł. Dodatkowo z środków własnych sfinansowano
zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla najmniejszych mieszkańców Sołectwa. Łączna
wysokość inwestycji wyniosła 54 040,00 zł. Boisko sportowe wyposażono również
w piłkochwyty o wartości 18 450,00 zł. W 2020 r. kontynuowano modernizację szkolnej
infrastruktury sportowej – ogłoszono
przetarg na realizację zadania pn. ,,Budowa
zespołu boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa
Mazowiecka, Etap II – Budowa boiska
wielofunkcyjnego, bieżni 3 torowej ze
zeskocznią do skoku w dal oraz koła rzutni
do pchnięcia kulą’’. Pierwsza cześć zadania
tj. budowę boiska do piłki nożnej
boisko rekreacyjne w miejscowości Huta Wałowska
zrealizowano w roku 2019. W ramach
inwestycji w infrastrukturę sportową na terenie gminy zmodernizowano również oświetlenie
na boisku sportowym w Wołuczy (38 130,00 zł).

piłkochwyty na boisku sportowym w miejscowości Konopnica

boisko sportowe w miejscowości Wołucza
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III.

Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka

W 2020 r. po raz pierwszy zrealizowano zadania
inwestycyjne oraz aktywizujące społeczność lokalną
w ramach „Małych Grantów Sołeckich w Gminie
Rawa Mazowiecka”. Konkurs został ogłoszony
w 2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy Rawa
Mazowiecka jako rekompensata likwidacji funduszu
sołeckiego. Ze wsparcia finansowego w kwocie
15 tys. zł na zadania inwestycyjne lub 1,5 tys. zł na
zadania aktywizujące społeczności lokalne (zadania
integracyjne) mogły starać się Sołectwa, w których
pod wnioskiem podpisało się min. 10% mieszkańców
kosiarka samojezdna z koszem, Sołectwo Wilkowice
zgodnie z regulaminem konkursu. W ramach
konkursu wpłynęło 21 zgłoszeń, w tym 18 na zadania inwestycyjne i 3 na zadania integracyjne.
Biorąc pod uwagę środki finansowe zabezpieczone na ten
cel w budżecie Gminy dofinansowanie uzyskały Sołectwa
Pukinin, Zagórze, Kaliszki, Boguszyce, Wilkowice,
Julianów, Żydomice, oraz Księża Wola. W związku
z epidemią COVID-19 i obowiązującymi na terenie całego
kraju ograniczeniami w organizowaniu zgromadzeń
i spotkań przesunięto środki finansowe uzyskane na
spotkanie integracyjne w Sołectwie Żydomice oraz
spotkanie pn. VI edycja „Harców pod Dębami” czyli
spotkanie integracyjne dla mieszkańców wsi, wiosek
tematycznych, przedstawicieli innych wiosek z terenu
Gminy Rawa Mazowiecka, przedstawicieli LGD „Kraina
Rawki” przy muzyce i piosence połączone z grami,
konkursami i zabawami dla dzieci, młodzieży i dorosłych
murowany grill, Sołectwo Pukinin
w Sołectwie Julianów, do wykorzystania w roku 2021.
Zadanie „Zakup lamp solarnych” dla Sołectwa Boguszyce zostało zrealizowane w roku 2021.
W 2020 r. zamontowano wiatę ze stołami i ławkami na placu zabaw w Księżej Woli – koszt
tego zadania wyniósł 18 035,00 zł, zakupiono ciągnik ogrodowy do pielęgnacji terenu boiska
oraz otoczenia Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach za kwotę 14 900,00 zł, zakupiono
i posadowiono wiatę przystankową
w miejscowości Zagórze o wartości
łącznej 7 185,70 zł, zakupiono pięć
przenośnych ławek na potrzeby
Sołectwa Kaliszki za kwotę 1500,60 zł,
a
także
sfinansowano
budowę
murowanego grilla w bezpośrednim
sąsiedztwie z altanką w Sołectwie
Pukinin. Realizacja tego zadania
plac zabaw, Sołectwo Księża Wola
pochłonęła z budżetu kwotę 4 344,51 zł.
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IV.

Oświata

W 2020 r. rozpoczęto rozbudowę z przebudową
budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy.
Łączna wartości inwestycji wynosi 1 869 600,00 zł.
W 2020 r. wydatkowano na ten cel kwotę
900 880,80 zł. Zakres prac obejmował przebudowę
i remont istniejących pomieszczeń szkoły w celu
dostosowania ich do aktualnych potrzeb
i obowiązujących wymogów technicznych oraz
budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku
o pow. 590,55 m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą składają się: utwardzenie terenu
i przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym zakresem towarzyszących robót
remontowo – budowlanych. Przewidywany termin realizacji zadania to czerwiec 2021 r.

Zdalna szkoła/Zdalna szkoła +
W związku z zamknięciem szkół na terenie całego kraju, będącym następstwem pandemii
COVID – 19, Gmina Rawa Mazowiecka zakupiła 58 laptopów wraz z ubezpieczeniem oraz
28 myszek bezprzewodowych do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, które przekazano
nieodpłatnie do szkół podstawowych. Wydatki zostały w 100 % zrefundowane w ramach
programów „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”. Wysokość refundacji wyniosła
odpowiednio 59 947,72 zł i 74 700,00 zł.
„Wiedza na piątkę z plusem!”
W 2020 r. Gmina kontynuowała projekt „Wiedza na piątkę z plusem” poprzez szkolenia
nauczycieli, studia podyplomowe, zajęcia dla dzieci czy zakup sprzętu wraz
z oprogramowaniem. Łącznie wyposażono 20 pracowni w: Szkole Podstawowej
w Boguszycach, Szkole Podstawowej w Konopnicy, Szkole Podstawowej w Pukininie, Szkole
Podstawowej w Starej Wojskiej oraz Szkole Podstawowej w Kurzeszynie, zakupiono pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów. W ramach projektu prowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów
klas podstawowych wszystkich szkół z terenu gminy, w tym również dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sfinansowano szkolenia i studia podyplomowe dla
nauczycieli (127 osób). W ubiegłym roku Gmina Rawa Mazowiecka wydatkowała z projektu
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środki w wysokości 640 781,79 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 1 732 696,27 zł,
natomiast dofinansowanie 1 611 407,27 zł. Wkład własny w wysokości 121 289,00 zł, w 50%
stanowił wkład rzeczowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych. Rozpoczęcie realizacji
projektu miało miejsce w marcu 2019 r. natomiast zakończenie w marcu 2021 r.

V.

„Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” –
„CUŚ DOBREGO!”

W roku 2020 zakończono realizację projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu
rawskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Projekt
realizowano od października 2017 r. we współpracy z samorządami z terenu powiatu oraz
podmiotami zewnętrznymi. Jego celem było zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług
społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego miejsc
świadczenia usług społecznych w formie: mieszkań wspomaganych dla mieszkańców Gminy
Cielądz, usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, Klubu Seniora dla
mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, Klubu
Seniora i Domu Dziennego Pobytu dla mieszkańców powiatu rawskiego. Wartość projektu
wynosiła 4 105 527,92 zł, natomiast dofinansowanie z Funduszy Europejskich 3 592 615,75 zł.
Dla Gminy Rawa Mazowiecka/Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
w ramach Zadania 3 – Klub Seniora wydatki kwalifikowane wynosiły 770 670,05 zł, natomiast
dofinansowanie 576 270,05 zł. Wkład własny w kwocie 194 400,00 zł stanowił wkład
rzeczowy. W 2020 r. wydatkowano na ten cel z budżetu 123 105,76 zł.
Po zakończeniu realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”,
Gmina Rawa Mazowiecka przystąpiła do projektu „CUŚ DOBREGO!” dofinansowanego
z Funduszy Europejskich w partnerstwie z Powiatem Rawskim jako Liderem i Gminą Regnów,
Gminą Biała Rawska, Miastem Rawa Mazowiecka, Fundacją Obudźmy Nadzieję oraz
Szpitalem Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. W ramach projektu uruchomione zostanie
10 dodatkowych miejsc (łącznie – 40) w istniejącym Klubie Seniora, a rozkład zajęć zostanie
wzbogacony o zajęcia rehabilitacyjne, motoryczne oraz poznawczo-behawioralne. Koszt
całkowity zadań realizowanych przez Gminę wyniesie 1 489 042,00 zł, natomiast
dofinansowanie 1 202 842,00 zł. Zakres działań obejmuje remont pomieszczenia w budynku
OSP w Przewodowicach oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb prowadzenia Domu
Dziennego Pobytu. W 2020 r. na realizację projektu wydatkowano z budżetu Gminy środki
w wysokości 99 327,69 zł. Przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby Dziennego Domu
Pobytu i jego termomodernizacja” ogłoszono 30 lipca 2020 r. Najkorzystniejsza oferta
wyniosła 716 487,00 zł.
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VI.

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji

Mimo spowolnienia gospodarczego wywołanego przez globalną pandemię COVID-19 Gmina
Rawa Mazowiecka sukcesywnie realizowała inwestycje zaplanowane w budżecie na rok 2020.
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) pozyskano bezzwrotne
wsparcie w kwocie 3 084 360,00 zł. Na dzień 31 grudnia środki nie zostały wydatkowane.
Dotacja pochodząca z pierwszego naboru niekonkursowego w wysokości 1 084 360,00 zł
zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku szkoły
podstawowej w Konopnicy. Inwestycja realizowana jest od początku 2020 r., a jej
przewidywany termin zakończenia wyznaczono na koniec czerwca 2021 r. Środki pochodzące
z drugiego naboru konkursowego w kwocie 2 000 000,00 zł pozyskano na realizację zadania
pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach”. Całkowita wartość projektu wyniesie
2 031 960,00 zł. Przetarg na realizację inwestycji ogłoszono 21.12.2020 r., termin realizacji
wyznaczono na dzień 31.12.2021 r.
Poza środkami zewnętrznymi udostępnionymi przez Rząd w związku z pandemią COVID-19,
w 2020 r. uzyskano zwrot 100% kosztów opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju
Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka”, 77% dofinansowania na
wykonanie piłkochwytów na boisku do rekreacji w miejscowości Konopnica,
69% dofinansowania termomodernizacji budynku komunalnego w Rossosze i OSP
Przewodowice, 95% dofinansowania na utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi
przy GOK w Matyldowie oraz dofinansowanie w kwocie 110 680,00 zł (36%) przebudowy
drogi wewnętrznej Małgorzatów – Zielone. Pozyskano również dofinansowanie z Ministerstwa
Sprawiedliwości na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP
Stara Wojska w kwocie 199 567,00 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego,
w ramach tzw. Grantów Sołeckich 2020, w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania
pn. „Budowa placu rekreacji dla mieszkańców sołectwa Huta Wałowska – Janolin”.

VII.

Zamówienia publiczne

W 2020 roku odbyło się 15 przetargów nieograniczonych, w tym:
−
−
−
−

8 przetargów na roboty budowlane za kwotę 5 554 189,75 zł,
1 przetarg na usługi związane z gospodarką odpadami za kwotę 2 984 698,20 zł,
2 przetargi na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,
2 przetargi na dostawę pomocy edukacyjnych w ramach programu „Wiedza na piątkę
z plusem” za kwotę 395 443,48 zł,
− 1 przetarg na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Starej
Wojskiej za kwotę 249 567,00 zł,
− 1 przetarg na dostawę energii elektrycznej na kwotę 439 165,50 zł.
Zamówienia, których poszczególna wartość nie przekraczała kwoty 30 000 EURO zostały
zrealizowane przez Gminę w 2020 roku w wysokości 4 773 553,48 zł.
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Informacja o realizacji polityk, programów i strategii
I.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Odpady komunalne na terenie gminy powstają przede wszystkim w sektorze gospodarstw
domowych. W 2020 roku obowiązującą metodą opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi była metoda „od osoby”. Na podstawie złożonych deklaracji do systemu
zadeklarowało się 7602 osób oraz 38 nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe.
Gospodarka odpadami z sektora komunalno – bytowego prowadzona jest w ramach zbiórki
odpadów stałych, zmieszanych oraz selektywnej zbiórki odpadów typu workowego. Stawka
obowiązująca od października 2019 r. do sierpnia 2020 r. wynosiła 11 zł miesięcznie od osoby
za odpady zbierane w sposób selektywny oraz 22 zł miesięcznie za odpady zmieszane. Od
września 2020 r. uchwalono nową stawkę w wysokości 17,00 zł od osoby za odpady zbierane
selektywnie. Wprowadzono dodatkową zniżkę w wysokości 0,50 zł od osoby w przypadku
posiadania kompostownika. Za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
właścicielom wszystkich nieruchomości na terenie gminy naliczono opłaty w wysokości
1 192 140,50 zł. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 1 047 890,32 zł. Zaległości według stanu
na dzień 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 71 744,52 zł.
Odpady z terenu gminy Rawa Mazowiecka odbierane są przez firmę ENERIS Surowce S.A.
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Odsetek odpadów poddanych recyklingowi w 2020
roku wynosił:
− w przypadku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,32%,
− w stosunku do odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 21,03%.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. wyniósł 35,19%.

II.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w 2020
roku

Zadania priorytetowe Programu, które były realizowane w 2020 roku to:
1) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjną kastrację albo
sterylizację zwierząt w schroniskach oraz finansowanie sterylizacji/kastracji zwierząt
z terenu Gminy Rawa Mazowiecka – zadanie to było realizowane przez podmioty do
których pod opiekę przekazywano bezdomne zwierzęta, czyli Fundację „Ostatnia
Szansa” ul. Blatona 3 lok 141, 01-494 Warszawa, prowadzącą schronisko dla
bezdomnych zwierząt w Boguszycach Małych 25 oraz Fundację „Centrum Ochrony
Środowiska” z siedzibą ul. Dąbrowskiego 18, 05-190 Nasielsk. Ponadto prowadzono
sterylizację zwierząt posiadających właścicieli finansowaną ze środków Gminy;
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2) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt tj. adopcja, która
prowadzona była przez Fundację „Ostatnia Szansa” ul. Blatona 3 lok 141, 01-494
Warszawa, prowadzącą schronisko dla bezdomnych zwierząt w Boguszycach Małych 25,
Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą ul. Dąbrowskiego 18, 05-190
Nasielsk oraz Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longina Siemińskiego,
Wojtyszki 18, 98-277 Brąszewice;
3) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
odbywało się poprzez umieszczenie ich w schronisku w Boguszycach Małych 25,
prowadzonym przez Fundację „Ostatnia Szansa” oraz w Chrcynnem, prowadzonym
przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą ul. Dąbrowskiego 18, 05-190
Nasielsk;
4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
5) odławianie bezdomnych zwierząt przez podmiot P.P.H.U. DREWBUD Kazimierz
Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz;
6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt – usługę tę realizował podmiot Gabinet Weterynaryjny Mirosław
Charążka, Lubania 93, 96-208 Lubania;
7) usypianie ślepych miotów;
8) zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich – gospodarstwo rolne
Pana Jarosława Siudzińskiego, prowadzone w miejscowości Kuczyzna działka nr 150/1,
gmina Cielądz;
9) elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, zwłaszcza psów odbywało się
w 2020 roku w schronisku i dotyczyło jedynie bezdomnych psów, wyłapanych na terenie
gminy.
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z terenu Gminy Rawa Mazowiecka odłowiono
111 bezpańskich psów. Na dzień 31.12.2020 r. w schroniskach przebywało odpowiednio:
✓ Boguszyce Małe 25, Fundacja „Ostatnia Szansa”
✓ Chrcynno, Fundacja „Centrum Ochrony Środowiska”
✓ Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longina Siemińskiego

– 28 psów;
– 18 psów;
– 0 psów.

Koszty poniesione na opiekę w ww. schroniskach w 2020 r. wyniosły odpowiednio:
✓ Boguszyce Małe 25, Fundacja „Ostatnia Szansa”
✓ Chrcynno, Fundacja „Centrum Ochrony Środowiska”
✓ Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longina Siemińskiego

– 148 951,00 zł;
– 148 533,75 zł;
– 14 860,86 zł.

Dodatkowo koszty całodobowej opieki weterynaryjnej i sterylizacji/kastracji zwierząt
właścicielskich w 2020 r. wyniosły 30 706,80 zł, a koszty odławiania i transport do schroniska
– 35 010,84 zł.
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III.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Rawa Mazowiecka na lata 2012- 2032

Celem programu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska
naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy do końca 2032 r.
Harmonogram realizacji Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka
podzielono na 3 etapy. W ramach pierwszego etapu programu w 2012 r. zidentyfikowano skalę
zjawiska poprzez określenie ilości i rodzajów wyrobów azbestowych w gminie. Na podstawie
danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano, iż powierzchnia pokryć
dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych na terenie gminy wynosiła
596 493 m2. Obecnie realizuje się II etap działania wyznaczony na lata 2013 – 2022, który
obejmuje stałą aktualizację bazy danych, zapewnienie środków finansowych na realizację
Programu i monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych.
W 2020 r. łączny koszt usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rawa
Mazowiecka wyniósł 87 012,63 zł. Na realizacje tego zadania otrzymano dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie
63 843,00 zł. Brakująca kwota została pokryta z środków własnych budżetu Gminy. Zadaniem
zostało objętych 69 gospodarstw, od których odebrano 214,846 ton azbestu.

IV.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rawa Mazowiecka na
lata 2016- 2022

Celem głównym planu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej i poprawa stanu jakości
powietrza w Gminie Rawa Mazowiecka poprzez ograniczenie emisji CO2 w odniesieniu do
roku bazowego oraz zwiększenie w bilansie energetycznym udziału energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych do około 29,2% w roku 2020 i 29,5% w 2022 roku. Działania
przewidziane do realizacji przez Gminę dotyczą: wzrostu liczby budynków poddanych
termomodernizacji, ograniczenia ilości zanieczyszczeń emitowanych w trakcie spalania paliw,
głównie poprzez modernizację systemów grzewczych, dążenie do ograniczenia „niskiej emisji”
i poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, poprawy stanu infrastruktury komunikacyjnej, podniesienia poziomu
świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Gminę Rawa Mazowiecka przecinają ważne
węzły komunikacyjne, powodując zwiększony ruch pojazdów, a tym samym zwiększoną
emisję CO2. Ponadto, na terenie gminy sukcesywnie przybywa pojazdów samochodowych.
Aktualnie emisja dwutlenku węgla pochodząca od środków transportu przewyższa jego emisję
z budynków mieszkalnych.
W roku 2020 roku opracowano, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokument pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą
na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka”. Strategię przyjęto do realizacji na podstawie Uchwały
Nr XXIV.149.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 września 2020 r. Najważniejszym
elementem Strategii jest budowa podstawowej infrastruktury służącej elektromobilności, takiej
jak ładowarki oraz miejsca do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Rozpoczęcie prac
logistycznych zaplanowane jest na lata 2022 – 2035. W roku 2020 podjęto prace zmierzające
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do zakupu i montażu lamp solarnych, zasilanych energią odnawialną (słońce i wiatr) z panelem
fotowoltaicznym oraz wiatrakiem w miejscowości Boguszyce.
30 lipca 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby Dziennego Domu
Pobytu i jego termomodernizacja”, natomiast 22 grudnia 2020 r. przetarg na realizację zadania
pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Rossocha gm. Rawa
Mazowiecka”. Na realizację zadań uzyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa
Łódzkiego w wysokości 69% kosztów kwalifikowanych. Zakres prac obejmuje
przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku OSP w Przewodowicach wraz
z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz głębokiej termomodernizacji mieszkalnego
budynku komunalnego w Rossosze.

V.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2012 - 2027

Celem dokumentu jest diagnoza potrzeb energetycznych oraz sposobów ich zaspokajania na
terenie Gminy Rawa Mazowiecka z uwzględnieniem źródeł pokrycia tych potrzeb do 2027 r.
Dokument zawiera charakterystykę systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe wraz z określeniem zapotrzebowania na energię i paliwa, analizę stanu
powietrza, przedsięwzięć racjonalizujących użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw
gazowych oraz możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych.
Dla poprawy jakości powietrza, zaleca się w programie podejmowanie działań polegających
na:
− modernizacji kotłowni celem zwiększenia ich sprawności i obniżenia uciążliwości
ekologicznej,
− ograniczaniu strat ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej
oraz budynków mieszkalnych,
− budowie i eksploatacji urządzeń ochrony powietrza,
− kontroli poziomu eksploatacji lub dążeniu do powstawania instalacji oczyszczania spalin
w większych kotłowniach węglowych.
W obszarze zaopatrzenia w energię cieplną, zaleca się podejmowanie następujących działań:
− podnoszenie świadomości ekologicznej i ekonomicznej mieszkańców w zakresie
racjonalnego gospodarowania ciepłem, w tym również dążenie do zminimalizowania
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (w postaci pyłów i gazów),
− efektywniejsze zarządzanie energią, prowadzące do obniżenia kosztów związanych
z produkcją ciepła,
− upowszechnianie termomodernizacji budynków mieszkalnych,
− stworzenie warunków do zmiany funkcjonujących obecnie w większości gospodarstw
domowych, tradycyjnych systemów grzewczych na systemy ekologiczne (rozbudowa sieci
gazowej, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej),
− termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej.
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Do działań służących poprawie bilansu cieplnego budynków należą m.in.:
−
−
−
−

ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic,
wymiana okien i drzwi,
modernizacja instalacji,
montaż zaworów termostatycznych, sterowania automatycznego, itp.

Racjonalizacja użytkowania energii elektrycznej następować będzie w wyniku podejmowania
następujących rozwiązań:
− modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej (stacje transformatorowe i linie
przesyłowe),
− modernizacja oświetlenia ulicznego w kierunku zastosowania lamp energooszczędnych,
− wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia w budynkach oraz wymiana
energochłonnych urządzeń gospodarstwa domowego,
− przesuwanie poboru energii na godziny poza szczytem energetycznym,
− powszechna edukacja i dostęp do informacji o energooszczędnych urządzeniach
elektroenergetycznych,
− termomodernizacja budynków, w których do ogrzewania wykorzystuje się energię
elektryczną.
Przez teren gminy przebiegają sieci gazowe budowane przez przedsiębiorstwa SIME Polska
i PSG Sp. z o.o., do których istnieje możliwość podłączenia gospodarstw domowych oraz
obiektów użyteczności publicznej.
30 lipca 2020 r. ogłoszono przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby Dziennego Domu
Pobytu i jego termomodernizacja”, natomiast 22 grudnia 2020 r. przetarg na realizację zadania
pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Rossocha gm. Rawa
Mazowiecka”. Podjęto również działania zmierzające do wymiany źródeł ogrzewania
w budynku Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach z kotła węglowego na kocioł
gazowy wraz z przebudową kotłowni oraz w Szkole Podstawowej w Boguszycach z kotła
olejowego na kocioł gazowy. W ramach rozbudowy infrastruktury oświetleniowej na terenie
gminy dokonano remontu kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ścieki oraz
modernizacji linii oświetleniowej w miejscowości Helenów. Podjęto również prace
zmierzające do zakupu i montażu lamp solarnych, zasilanych energią odnawialną z panelem
fotowoltaicznym oraz wiatrakiem w miejscowości Boguszyce.
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VI.

Program Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020

W programie współpracy w 2020 roku wyznaczono 8 podstawowych priorytetów:
1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
− na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 106 000,00 zł,
− dofinansowanie uzyskało 5 podmiotów z terenu gminy: Gminno - Ludowy Klub
Sportowy w Wołuczy, Gminno - Ludowy Klubu Sportowy ,,Sobpol” Konopnica,
Ludowy Klub Sportowy ,,Start” Pukinin, Ludowo Uczniowski Klub Sportowy
,,BOGUSZYCE”, Gminny Klub Sportowy ,,Korona” Stary Dwór.
2. W zakresie turystyki i krajoznawstwa:
− na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 1 500,00 zł,
− nie ogłaszano konkursów w tym priorytecie.
3. W zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
− na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 4 000,00 zł,
− nie ogłaszano konkursów w tym priorytecie.
4. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
− na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 200 000,00 zł,
− w trakcie roku uchwałą zmieniającą Program priorytet uchylono. Zmniejszono
kwotę na działania priorytetowe w programie o 200 000,00 zł.
5. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegające na podejmowaniu
działań, mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych:
− na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 97 000,00 zł,
− Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych ,,Dobro Dzieci”
otrzymało wsparcie w kwocie 44 000,00 zł,
− Fundacja ,,Obudźmy Nadzieję” otrzymała wsparcie w wysokości 50 000,00 zł na
sfinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób po udarach, wylewach,
wypadkach komunikacyjnych w miejscu ich zamieszkania,
− pozostało niewykorzystane 3 000,00 zł, które zabezpieczono na działania związane
z autyzmem.
6. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
− na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 1 500,00 zł,
− nie ogłaszano konkursów w tym priorytecie.
7. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
− na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 2 000,00 zł,
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− dofinansowanie otrzymał Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów.
8. W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej:
− na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 6 000,00 zł,
− wsparcie w kwocie 2 500,00 zł otrzymało Rawskie Stowarzyszenie Amazonek.
Na realizację programu wydatkowano z budżetu Gminy środki w wysokości 204 500,00 zł.
Zadanie priorytetowe ,,W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego” pomimo, że nie było realizowane w ramach konkursu z ustawy o pożytku
publicznym, po dokonaniu przesunięć w budżecie, zrealizowano w ramach ustawy prawo
zamówień publicznych. Nie wykorzystano środków z priorytetu 2 w wysokości 1500,00 zł,
z priorytetu 3 w wysokości 4 000,00 zł, z priorytetu 6 w wysokości 1 500,00 zł oraz części
środków z priorytetu 8 w wysokości 3 500,00 zł. Brak konkursów w tym zakresie
spowodowany był w większości ograniczeniami w działaniach spowodowanymi pandemią.
W ramach współpracy udostępniano organizacjom (w miarę wolnych terminów) bezpłatnie salę
konferencyjną w siedzibie Urzędu Gminy na spotkania, szkolenia oraz konferencje. Wszystkie
organizacje i stowarzyszenia działające na terenie gminy mają również możliwość korzystania
z budynków szkolnych. Część stowarzyszeń i zespołów ludowych ma swoje siedziby
w budynkach zarządzanych przez Gminę, położonych w miejscowościach Boguszyce,
Rossocha i Wilkowice.

VII.

Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa
Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka w 2020 roku opracowała dokument pn. „Strategia Rozwoju
Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka”, który w całości został
sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2)
Strategia rozwoju elektromobilności” i przyjęty do realizacji przez Gminę Rawa Mazowiecka
na podstawie Uchwały Nr XXIV.149.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 września
2020 r.
„Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka” jest
dokumentem kompleksowym zawierającym analizę możliwych i planowych działań jakie
należy podjąć, aby przyczyniły się one do realizacji zobowiązań i celów określonych w aktach
normatywnych i dokumentach strategicznych. Rozwój elektromobilności to wyzwanie, które
niesie ze sobą możliwości otwarcia nowych sektorów gospodarczych związanych
z infrastrukturą ładowania pojazdów, sprzedaży, naprawą i serwisowaniem samochodów,
wykorzystaniem i wdrożeniem inteligentnych technologii (smart city) przyczyniając się do
lokalnego rozwoju gospodarczego. Strategia została opracowana w oparciu o dane
mieszkańców z terenu całej Gminy. Przewiduje ona osiągniecie wyraźnych efektów w zakresie
zwiększenia dostępności komunikacji publicznej oraz poprawy jakości powietrza poprzez
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zastąpienia pojazdów napędzanych
zeroemisyjnym ma drogach gminnych.

paliwem

konwencjonalnym,

czystym

taborem

Przyjęta Strategia i realizacja jej założeń pozwalają, obok usprawnienia ruchu na terenie gminy,
na ograniczenie emisji i poziomu hałasu generowanego przez sektor transportowy. Gmina
Rawa Mazowiecka nie posiada żadnej infrastruktury służącej rozwojowi elektromobilności.
W całym regionie znajdują się pojedyncze ładowarki do samochodów elektrycznych,
a w województwie łódzkim brak jest wdrożonych programów rozwoju samochodów
elektrycznych na większą skalę. Kluczowym zadaniem staje się budowa podstawowej
infrastruktury służącej rozwojowi elektromobilności w gminie oraz próba współpracy
z gminami w celu koordynacji działań w regionie. Gmina jest ściśle połączona funkcjonalnie
z miastem Rawa Mazowiecka dlatego konieczna jest koordynacja działań pomiędzy tymi
dwoma jednostkami samorządowymi terytorialnego. Ze względu na zasięg pojazdów
elektrycznych, będą one najczęściej wykorzystywane do przejazdów wewnątrz gmin
i województwa w zasięgu do 100 km.
Pierwszym i najważniejszym elementem strategii jest budowa podstawowej infrastruktury
służącej elektromobilności. Chodzi głównie o ładowarki oraz miejsca do ładowania pojazdów
z napędem elektrycznym. Stworzone zostaną publiczne, ogólnodostępne ładowarki do
pojazdów. Szacuje się jednak, że większość mieszkańców, którzy zakupią pojazd elektryczny
ładować go będą w warunkach domowych. W gminie występują pojedyncze obiekty
wielorodzinne, gdzie ładowanie może sprawiać problem.
Strategia elektromobilności będzie wpierać odnawialne źródła energii zarówno
w budownictwie publicznym jak i prywatnym. Konieczny staje się wzrost udziału energii
odnawialnej w bilansie energetycznym całej gminy oraz montaż paneli fotowoltaicznych na
większości budynków publicznych. Pozwoli to na ograniczenie kosztów zakupu energii nie
tylko do zasilenia taboru gminnego, ale również funkcjonowania samych obiektów oraz
spopularyzowanie odnawialnych źródeł energii pośród mieszkańców gminy. Prowadzone będą
równolegle działania promocyjne programów realizowanych przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego jako
Instytucja Zarządzająca programami unijnymi dedykowanymi tej dziedzinie rozwoju.
Gmina planuje wymianę użytkowanych pojazdów na elektryczne lub zasilane innym,
ekologicznym źródłem energii. W tym momencie 100% pojazdów użytkowanych przez Gminę
jest zasilanych przez źródła konwencjonalne (paliwa płynne). Gmina będzie analizować rozwój
technologii i dobrać odpowiednie pojazdy i źródło zasilania dostosowane do funkcji danego
pojazdu.
Elektromobilność to również inne, małe pojazdy takie jak hulajnoga, rower, skutery,
hoverboardy. Liczyć się należy z przyrostem osób, które poruszać się będą tymi pojazdami po
drogach gminnych. To szansa na to aby osoby, które dotychczas nie korzystały z rowerów
i innych małych środków transportu zrezygnowały z podróży samochodem. Należy, tam gdzie
jest to możliwe, wprowadzić wydzielone pasy ruchu dla rowerzystów, budować ścieżki
rowerowe, chodniki. Konieczna jest również budowa systemów do przechowywania takich
pojazdów, głównie przy szkołach i innych instytucjach publicznych.
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Zgodnie ze strategią rozwoju elektromobilności pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności
szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka” Wójt Gminy Rawa Mazowiecka powołał na mocy
Zarządzenia nr 91 i 92 z dnia 30 grudnia 2020 r. Koordynatora i Komitet Monitorujący
wdrożenie „Strategii Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa
Mazowiecka”. Rozpoczęcie prac logistycznych zaplanowane jest lata 2022 - 2035, jednakże
Gmina Rawa Mazowiecka realizując zapisy ww. Strategii w 2020 roku w ramach realizacji
zadania 4 – „Edukacja ekologiczna” w dniu 30 grudnia 2020 roku podpisała umowę
o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi nr 789/OP/PD/2020 w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania
pn. „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Matyldowie”. Realizacja zadania odbędzie się w 2021 roku.
Ponadto Gmina w ramach prac wrażających Strategię planuje również w 2021 roku ze środków
własnych zrealizować inwestycję, polegającą na zakupie i instalacji lamp solarnych. Nowe,
ekologiczne lampy drogowe, zasilane energią odnawialną (słońce i wiatr) z panelem
fotowoltaicznym oraz wiatrakiem będą uzupełniały oświetlenie uliczne w miejscowości
Boguszyce. Zadanie to będzie realizowane w ramach zadania 5 „Modernizacja oświetlenia
ulicznego oraz uzupełnienie o nowe punkty”, którego celem oprócz oczywistych korzyści
ekonomicznych jest racjonalizacja użytkowania energii na potrzeby oświetlenia ulicznego
dająca także znaczne, dostrzegalne w skali globalnej efekty ekologiczne.

VIII.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
przeciwdziałaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie należy do zadań
własnych Gminy, które realizowane były we współpracy z:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej,
Poradnią Odwykową oraz Zapobiegania i Zwalczania Uzależnień,
Policją,
Kuratorami sądowymi,
Samorządem gminnym,
Organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy
i miasta Rawa Mazowiecka,
7) Zespołem Interdyscyplinarnym,
8) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Koordynację działań związanych z realizacją w/w programu przydzielono Pełnomocnikowi
Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.
Szczególnie ważnym zadaniem realizowanym w 2020 roku w ramach Programu było
udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii
pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym ochrony przed przemocą w rodzinie, a także

RAPORT o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

36

prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz wspomaganie
instytucji realizujących działania profilaktyczne.
Zadanie to realizowane było poprzez:
− kontynuowanie współpracy z Poradnią Odwykową oraz Zapobiegania i Zwalczania
Uzależnień – w roku 2020 uczęszczało na terapię 72 mieszkańców Gminy Rawa
Mazowiecka, w tym 12 kobiet i 60 mężczyzn,
− zorganizowanie
wypoczynku
letniego
z
programem
profilaktycznym/
socjoterapeutycznym dla dzieci ze środowisk zagrożonych – zadanie nie zostało
zrealizowane z powodu pandemii,
− bieżące funkcjonowanie 2 świetlic opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci przy
SP w Boguszycach i SP w Konopnicy (ilość dzieci uczestniczących w zajęciach była
ruchoma jednak w przybliżeniu dzieci objętych działaniami świetlic było ok. 15/20
w każdej z nich),
− współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
– w ramach tego zadania Pełnomocnik uczestniczył w spotkaniach 26 grup roboczych,
− współpraca z Policją – Policja złożyła 2 wnioski do GKRPA,
− współpracę z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz dyrektorami szkół w zakresie
zapotrzebowania na działania profilaktyczne – w szkołach nie realizowano tego zadania
z powodu pandemii,
− prowadzenie edukacji publicznej poprzez zakup ulotek i broszur – zadania nie
zrealizowano z powodu pandemii,
− podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji, nauczycieli, pracowników
świetlic – odbyły się szkolenia dla rad pedagogicznych w każdej ze szkół,
− organizowanie i finansowanie na terenie szkół i innych placówek programów oraz
przedstawień profilaktycznych dotyczących problematyki uzależnień – w 2020 r.
sfinansowano widowisko teatralne realizowane w MDK Rawa Mazowiecka,
− zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy psychologicznej poprzez prowadzenie
dyżurów konsultacyjnych dla mieszkańców – udzielono 31 konsultacji,
− prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – w Szkole Podstawowej w Boguszycach
prowadzono zajęcia w wymiarze 4 godziny lekcyjne tygodniowo, w zajęciach
uczestniczyło 20 dzieci,
− wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym,
rekreacyjno – sportowym – nie realizowano ze względu na pandemię,
− podpisanie umowy z Rawskim Stowarzyszeniem Abstynenckim ,,SZANSA” na pomoc
rodzinom z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, w których występuje problem alkoholowy,
− prenumeratę czasopism specjalistycznych, branżowych, umożliwienie korzystania z nich
instytucjom i stowarzyszeniom współpracującym - prenumerata dwóch miesięczników
,,Świat Problemów” i ,,Remedium”,
− udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach o charakterze profilaktycznym –
realizowano 2 kampanie : ,,Alkohol drogą donikąd” i ,,Alkohol i przemoc Stop”,
− zakup pakietów materiałów dotyczących profilaktyki uzależnień, przemocy, agresji
i terroryzmu – materiały przekazano we wrześniu do szkół,
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− wszczynanie postępowań na wniosek przez GKRPA – w roku 2020 objęto
postępowaniem 18 osób, przy czym złożono 11 wniosków do sądu o wszczęcie
postępowania w sprawie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym,
− opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych – 11 wniosków.
Realizacja zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rawa Mazowiecka finansowana
była ze środków własnych Gminy oraz środków pobieranych z opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy
w dziale 851 - ochrona zdrowia:
− Rozdział 85154 - Zapobieganie alkoholizmowi - wpływ z opłat wyniósł 100 453,01 zł,
wydatkowano 72 882,46 zł,
− Rozdział 85153 - Zapobieganie narkomanii - wydatkowano 2 130,00 zł.

IX.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022

Celem głównym programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo - wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego
funkcjonowania. Cel realizowano głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Rawie Mazowieckiej.
Z udzielonej pomocy w 2020 roku skorzystało 212 rodzin. W rodzinach tych były 324 osoby,
co stanowi 3,68 % ogółu mieszkańców gminy.
Osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielono pomocy
w następującej formie:
−
−
−
−
−

zasiłki stałe – 40 osób,
zasiłki celowe – 112 rodzin (w tym zasiłki celowe specjalne 14 rodzin),
zasiłki okresowe – 23 rodziny,
pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych – 33 dzieci,
pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na żywność realizowana w ramach
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 138 osób, w tym 57 dzieci
w wieku szkolnym.

Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka w 2020 roku skorzystali również z pomocy
w następującej formie:
−
−
−
−
−
−
−

świadczenia wychowawcze
stypendia dla uczniów
fundusz alimentacyjny
zasiłek rodzinny z dodatkami
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
świadczenie rodzicielskie
zasiłek pielęgnacyjny

– 1 219 rodzin,
– 33 dzieci,
– 27 rodzin,
– 329 rodzin,
– 58 osób,
– 32 rodziny,
– 144 osoby,

RAPORT o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

38

−
−
−
−

świadczenie pielęgnacyjne
specjalny zasiłek opiekuńczy
zasiłek dla opiekuna
świadczenie „Dobry start”

– 41 osób,
– 2 osoby,
– 1 osoba,
– 1 180 dzieci.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej oferuje osobom i rodzinom
pomoc w formie pracy socjalnej. W 2020 roku wsparciem w formie pracy socjalnej objęto
158 rodzin. W 2020 roku asystent rodziny pracował z 12 rodzinami (w tym 23 dzieci).
W pieczy zastępczej umieszczonych było 10 dzieci w sześciu rodzinach zastępczych.
Wysokość wydatków poniesiona przez Gminę w 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę
38 653,89 zł.
W roku 2020 żadne dziecko nie przebywało w placówce opiekuńczo - wychowawczej – tym
samym nie poniesiono kosztów z tego tytułu.

X.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2022

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rawa Mazowiecka na
lata 2016 – 2022 zakłada realizację 4 celów strategicznych:
Cel strategiczny 1
Przeciwdziałanie czynnikom marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz ograniczanie
ich skutków.
1. Liczba osób bezrobotnych – z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie
Mazowieckiej wynika, że w miesiącu grudniu w ewidencji osób bezrobotnych figurowało
148 osób bezrobotnych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka (w tym z prawem do zasiłku
23 osoby, wśród ogółu bezrobotnych były 72 kobiety). W porównaniu do roku
poprzedniego liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 23 osoby.
2. Liczba osób biorących udział w programach i projektach skierowanych do osób
bezrobotnych i ubogich – w 2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie
Mazowieckiej nie realizował żadnego projektu ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Liczba beneficjentów systemu pomocy społecznej objętych wsparciem z powodu
bezrobocia i ubóstwa – 33 osoby zarejestrowane w PUP.
4. Liczba świadczeń przyznanych i wypłacanych z powodu bezrobocia i ubóstwa –
z powodu bezrobocia – 121, z powodu ubóstwa – 1.
5. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach z zakresu aktywizacji zawodowej –
zadanie nie było realizowane.
6. Liczba osób bezrobotnych i ubogich objętych pracą socjalną oraz liczba osób objętych
kontraktami socjalnymi: praca socjalna – 110 osób. Nikt z osób bezrobotnych nie został
objęty kontraktem socjalnym.
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7. Liczba osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych i robotach
publicznych – zadanie nie było realizowane.
8. Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem – 57 dzieci w 29 rodzinach.
9. Liczba osób korzystających z pomocy z powodu uzależnienia – 7 osób otrzymało
wsparcie z powodu alkoholizmu.
10. Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach realizowanych programów
i projektów skierowanych do osób i rodzin doświadczających problemu uzależnienia
– w okresie sprawozdawczym nie objęto programami i projektami osób i rodzin
doświadczających problemu uzależnienia.
11. Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do
osób i rodzin doświadczających problemu uzależnienia – brak danych.
12. Liczba osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa – brak danych.
13. Liczba osób podejmujących leczenie odwykowe – brak danych.
14. Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku
– brak danych.
15. Liczba informacji nt. ofert pomocy świadczonej przez instytucje i organizacje na
rzecz osób doświadczających problemu uzależnienia – informowanie każdorazowo
podczas posiedzeń grup roboczych w ramach prowadzonych procedur Niebieskich Kart
o instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób doświadczających problemu
uzależnienia. W 2020 roku w ramach prowadzonych procedur Niebieskiej Karty w/w
informacji udzielono 14 osobom. Ponadto informacje takie udzielane są przez
pracowników socjalnych GOPS w Rawie Mazowieckiej w ramach pracy socjalnej
świadczonej na rzecz rodziny z problemem uzależnienia.
16. Liczba zorganizowanych kampanii informacyjnych, imprez zbiorowych, wyjazdów
terapeutycznych i innych działań z zakresu edukacji społecznej na rzecz informacji
i profilaktyki uzależnień – brak danych.
17. Liczba skontrolowanych punktów sprzedaży alkoholu – brak danych.
18. Liczba spotkań przedstawicieli instytucji i organizacji działających w obszarze
przeciwdziałania i łagodzenia skutków uzależnień – brak danych.
19. Liczba świadczeń pomocy społecznej zrealizowanych na rzecz korzystających
z pomocy z powodu uzależnień – w 2020 roku z powodu występowania alkoholizmu
w rodzinie udzielono 15 świadczeń.
Cel strategiczny 2
Wspieranie prawidłowego funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.
1. Liczba rodzin objętych pracą socjalną – szacunkowo pracę socjalną świadczono na rzecz
wspierania prawidłowego funkcjonowania rodzin ze szczególnym uwzględnieniem
potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w 158 rodzinach. Pracownicy socjalni oprócz
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przeprowadzania wywiadów środowiskowych na potrzeby pomocy społecznej oraz innych
instytucji, dodatkowo pomagali w załatwianiu spraw urzędowych, kompletowaniu
dokumentów dla celów ustalenia stopnia niepełnosprawności, a także prowadzili pracę
socjalną.
2. Liczba rodzin objętych usługami asystenta rodziny – od 2014 roku w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej zatrudniony jest asystent rodziny,
który współpracuje z rodzinami mającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych. W 2020 roku swoim wsparciem objął 12 rodzin.
3. Liczba dzieci objętych wsparciem – wsparciem asystenta rodziny objętych było
23 dzieci.
4. Liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych i alimentacyjnych:
− liczba rodzin objętych wsparciem z systemu pomocy społecznej – 162 rodziny,
− liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne – 329 rodzin,
− liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 27 rodzin.
5. Liczba osób i rodzin objętych poradnictwem specjalistycznym oraz liczba porad –
w 2020 roku osoby korzystające ze wsparcia GOPS w Rawie Mazowieckiej mogły
skorzystać z punktu nieodpłatnej porady prawnej działającego przy Starostwie
Powiatowym (brak danych co do liczby osób, które skorzystały z porad prawnych).
Ponadto istniała możliwość skorzystania z konsultacji w ramach działania Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od 2020 roku przy Urzędzie
Gminy działa punkt porad psychologicznych dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Rawa
Mazowiecka w zakresie: uzależnień, pomocy dla rodzin osób z problemem uzależnień,
pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, porad rodzinnych, porad
wychowawczych, kłopotów i kryzysów innego rodzaju.
6. Liczba żłobków i przedszkoli oraz liczba dzieci do nich uczęszczających – na terenie
Gminy Rawa Mazowiecka funkcjonuje 14 oddziałów przedszkolnych przy 5 szkołach
podstawowych w tym 5 oddziałów dla 6 – latków i 9 oddziałów dla dzieci w wieku 3-5 lat.
− liczba żłobków na terenie Gminy Rawa Mazowiecka – 0,
− liczba przedszkoli na terenie Gminy Rawa Mazowiecka – 0.
7. Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach realizowanych programów
i projektów skierowanych do rodzin – w 2020 roku w ramach działań GOPS realizował
program „Posiłek w szkole i w domu”, programem objęto 217 osób (w tym 59 skorzystało
z posiłku). W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 GOPS
w Rawie Mazowieckiej współpracuje z Klubem Abstynenckim „Szansa” w Rawie
Mazowieckiej. Współpraca polega na wydawaniu skierowań do otrzymania pomocy
żywnościowej. W 2020 z produktów żywnościowych z Banku Żywności skorzystało około
200 osób. Wydano skierowania dla 87 rodzin.
8. Liczba uczestników biorących udział w formach zorganizowanego wypoczynku
i zajęciach pozaszkolnych – w ramach działań związanym ze zorganizowanym
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wypoczynkiem wyszczególnić należy działania na rzecz członków rodzin wielodzietnych
posiadających lokalne Karty Dużej Rodziny 3+ i korzystających z dofinansowania do
biletów wstępu do AQUARIUM CENTRUM FIT RAWA dla około 28 osób miesięcznie
oraz uczestniczących w zorganizowanych przez Koło Dużej Rodziny 3+ wyjazdach.
W związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną wirusem SARS-COV-2
(COVID-19) mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka korzystali z wejścia na basen jedynie
przez 7 miesięcy w roku.
9. Liczba rodzin objętych kontraktem socjalnym w zakresie wsparcia w pełnieniu
funkcji opiekuńczo – wychowawczej – 0.
10. Liczba uczestników biorących udział w działaniach skierowanych na włączenie
społeczne poprzez umożliwienie korzystania z dóbr kultury, rekreacji i turystyki:
✓ Akcje aktywizacji dzieci/młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych: "Ale ferie
2020" (5 spotkań w GOK Matyldów, 26 uczestników); "Wakacjowanie" (17 spotkań
w GOK Matyldów i CAK Boguszyce, 42 uczestników);
✓ Konkursy: Konkurs plastyczny na kartkę bożonarodzeniową "Podzielmy się
świąteczną radością" skierowany do uczniów klas I - III SP z terenu gminy,
26 uczestników; Konkurs wokalno – instrumentalny "Talenty Krainy Rawki"
zorganizowany przez KGW Garłów, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do
17 lat z terenu gminy, 26 uczestników;
✓ Eventy aktywizujące z elementami konkursowymi: "Zostańmy w domu – nuda nie
grozi tu nikomu" – zabawa rodzinna polegająca na prezentacji/promocji domowych
aktywności i kreatywnych sposobów spędzania czasu w czasie pandemii,
21 uczestników; "Nasza gmina zatrzymana w kadrze" – akcja tworzenia albumu starej
fotografii ukazującej ludzi i miejsca związane z Gminą, 12 uczestników; "Mikołajkowa
moc prezentów" – zabawa dla najmłodszych dzieci do lat 7 w zakresie aktywności
artystycznej (piosenka lub wiersz dla Mikołaja), 27 uczestników;
✓ Wydarzenia plenerowe: "Letnie kino plenerowe" – cykl 4 spotkań plenerowych
z kinem familijnym oraz filmem polskim (Kurzeszyn, Pukinin, Rossocha, Boguszyce)
z aktywnym udziałem KGW, łącznie około 300 uczestników; "Dzień dziecka
w Matyldowie" – animacje i konkursy dla dzieci z okazji ich święta, około 50 osób;
"Narodowe czytanie" promocja czytelnictwa w ramach akcji prezydenta RP (Biblioteka
w Kurzeszynie), łącznie około 40 uczestników; "Święto ziemniaka" – festyn rodzinny
zorganizowany przez KGW Matyldów (GOK Matyldów), około 60 osób; Wycieczka
rowerowa "Gmina Rawa Mazowiecka - to nas kręci" – promocja aktywnej rekreacji,
połączona z promocją ciekawych miejsc na terenie Gminy Rawa Mazowiecka,
60 uczestników;
✓ Zajęcia stałe: Zajęcia taneczne – 8 osób – dzieci i młodzież, 24 uczestniczki – osoby
pełnoletnie (GOK Matyldów); Zajęcia muzyczno-wokalne z nauką gry na
instrumentach – 6 osób (GOK Matyldów);
✓ Wydarzenia stacjonarne - koncerty/spotkania/prelekcje/pokazy: "Miłość, pasja,
ludzie, miejsca" spotkanie autorskie z poetą Leszkiem Stefaniakiem oraz biegaczem,
podróżnikiem, regionalistą Wojciechem Jaskuła (GOK Matyldów), 15 osób;
"Boguszyckie ostatkowanie" – wydarzenie artystyczne (koncert, spektakl z elementami
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gwary) zorganizowane przez KGW Boguszyce i KGW Garłów (CAK Boguszyce),
100 osób; "Kino objazdowe" - projekcja kina dokumentalnego wraz ze spotkaniem
z reżyserem produkcji (CAK Boguszyce), wydarzenie realizowane w ramach
współpracy z Muzeum Kinematografii w Łodzi, około 20 osób; "Z klasyką przez
Polskę" – koncert wiolonczelowy w kościele parafialnym w Boguszycach
zorganizowany w ramach współpracy z Polskim Impresariatem Muzycznym, 21 osób;
"Dzień Seniora w Gminie Rawa Mazowiecka" – wydarzenie zorganizowane przez
KGW Kurzeszyn dla najstarszych mieszkańców Gminy - liczba uczestników około 65
osób.
11. Liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń „500+” – w 2020 roku wypłacono
19 977 świadczeń wychowawczych oraz świadczenia w ramach programu „Dobry start”
dla 1 180 dzieci.
12. Liczba wydanych kart „Dużej Rodziny” – w ramach realizowanego lokalnego programu
wspierania rodzin wielodzietnych Karty Dużej Rodziny 3+ przyznawane są ich
posiadaczom na okres od pierwszego października danego roku kalendarzowego do
trzydziestego września roku następnego. W 2020 roku z kart korzystało 27 rodzin
wielodzietnych. W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w 2020 roku wydano
karty dla 24 rodzin wielodzietnych w tym 15 rodzin, gdzie dzieci były na utrzymaniu
rodziców, 9 rodzin z dziećmi poniżej 18 roku życia.
13. Liczba „Niebieskich Kart” – w 2020 roku prowadzono 14 procedur Niebieskiej Karty,
o 22 mniej niż w roku ubiegłym.
Cel strategiczny 3
Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz ich
włączenie społeczno–zawodowe.
1. Liczba projektów i programów skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych
– GOPS w Rawie Mazowieckiej w 2020 roku przejął realizację projektu partnerskiego
„CUŚ DOBREGO!” skierowanego do osób starszych i niepełnosprawnych
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach projektu realizowane są
działania skierowane do osób starszych w Klubie Seniora „Druga Młodość” w Starej
Rossosze. W projekcie uczestniczyło około 30 osób. W okresie od 20.10.2020 r. do
31.12.2020 r. GOPS w Rawie Mazowieckiej realizował rządowy program „Wspieraj
seniora”, który był skierowany do osób powyżej 70 roku życia. W ramach programu
osobom starszym mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca
seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym
funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe tj. opłacenie śmieci, wody.
2. Liczba osób korzystających z poradnictwa specjalistycznego – Starostwo Powiatowe
w Rawie Mazowieckiej realizuje zadanie zlecone w formie Punktu Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej. Brak danych statystycznych co do liczby udzielonych porad na rzecz
mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka.
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3. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych świadczeniami pomocy
społecznej – GOPS w Rawie Mazowieckiej objął swoimi świadczeniami w 2020 roku
48 osób w wieku 66 lat i więcej (w tym 13 osób niepełnosprawnych).
4. Liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną – szacunkowa
liczba osób starszych i niepełnosprawnych objętych pracą socjalną w 2020 roku wyniosła
88 osób (66 lat i powyżej).
5. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi – 31 osób.
6. Liczba osób korzystających z usług DPS – 12 osób.
7. Liczba zdarzeń kulturalno–oświatowych skierowanych na przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych – w związku z sytuacją
epidemiologiczną w kraju GOPS w Rawie Mazowieckiej nie mógł zorganizować
Uroczystości Wigilijnej dla osób starszych i samotnych zamieszkałych na terenie Gminy
Rawa Mazowiecka, dlatego w ramach pomocy rzeczowej wydano paczki wigilijne dla
30 osób.
Na terenie Gminy Rawa Mazowiecka działają zespoły ludowe, w skład których często
wchodzą osoby w wieku poprodukcyjnym: Ludowy Zespół Obrzędowy „Wilkowianie”,
Zespół Ludowy „Wspomnienie”, Zespół „Linkowiacy”, Zespół Ludowy „Pod Różą”,
Szkolny Zespół Ludowy „Podchlebnicki” oraz Grupa Muzyczno – Teatralna „Quercus
melodica” i Szkolny Zespół Ludowy przy szkole podstawowej w Boguszycach.
Od 2018 roku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka funkcjonuje Klub Seniora „Druga
młodość” w Starej Rossosze. W okresie sprawozdawczym w klubie uczestniczyło około
30 osób starszych, którzy są mieszkańcami tut. Gminy. Uczestnicy korzystali z wielu
atrakcyjnych zajęć m.in. doradztwa psychologicznego, zajęć ruchowych, wykładów
dotyczących edukacji zdrowotnej oraz arteterapii, czyli terapii przez różnego rodzaju
sztuki plastyczne, takie jak malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika i wiele innych. Wszystkie
z tych metod pomagają uczestnikom oderwać się od problemów dnia codziennego.
Uczestnicy Klubu Seniora często biorą udział w zdarzeniach kulturalnych w formie
wyjazdów do teatru lub do kina. Ponadto uczestnicy wspólnie debatują, urządzają imprezy
okolicznościowe np. wspólna Wigilia, imieniny, urodziny, przygotowują wspólnie ciepłe
posiłki, integrują się, zawierają przyjaźnie. Powyższe działania pozwalają przeciwdziałać
wykluczeniu społecznemu tych osób, które w wielu przypadkach są samotne i zapomniane
przez innych. Sytuacja epidemiologiczna w kraju ograniczyła wiele zajęć i wyjazdów.
Dbając o bezpieczeństwo seniorów częściowo zajęcia były prowadzone zdalnie.
8. Liczba organizacji działających aktywnie na rzecz integracji społecznej osób
starszych i niepełnosprawnych – na terenie Gminy Rawa Mazowiecka siedziby swoje ma
26 organizacji, w tym około 4 działające na rzecz integracji społecznej osób starszych
i niepełnosprawnych.
9. Liczba świadczeń pomocy społecznej na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych –
w 2020 roku GOPS w Rawie Mazowieckiej udzielił 166 świadczeń na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych.

RAPORT o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

44

10. Liczba osób niepełnosprawnych i w wieku poprodukcyjnym na terenie gminy – brak
danych statystycznych co do liczby mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Z danych statystycznych Ewidencji
Ludności Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka wynika, że wśród mieszkańców gminy
w wieku poprodukcyjnym było 1 038 osób (w tym 645 kobiet i 393 mężczyzn).
11. Liczba placówek opieki zdrowotnej na terenie gminy – mieszkańcy Gminy Rawa
Mazowiecka korzystają z oferty placówek służby zdrowia usytuowanych m.in. na terenie
miasta Rawa Mazowiecka. Na terenie gminy aktualnie nie występują placówki opieki
zdrowotnej.
Cel strategiczny 4
Rozwój aktywności społecznej mieszkańców
1. Liczba organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Rawa Mazowiecka
– na terenie gminy Rawa Mazowiecka swoje siedziby ma 26 organizacji pozarządowych.

Ład przestrzenny
I.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa
Mazowiecka uchwalone zostało uchwałą nr XXXII/176/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 listopada 2013. W 2020 roku Studium nie było zmieniane.

II.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

W 2020 roku podjęto następujące uchwały w zakresie planowania przestrzennego na
terenie gminy Rawa Mazowiecka:
− Uchwała nr XXI.125.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, obręb Ścieki,
− Uchwała nr XXI.126.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty obrębów: Nowy Kurzeszyn, Stary
Kurzeszyn i Wołucza,
− Uchwała nr XXI.127.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment obrębu Helenów,
− Uchwała Nr XVIII.102.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
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Mazowiecka, fragment wsi Konopnica (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
z 24 lutego 2020 r. poz. 1278),
− Uchwała nr XXIV.152.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
Mazowiecka, fragmenty obszarów wsi Rossocha i Soszyce (Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego z 16 października 2020 r. poz. 5479),
− Uchwała nr XXIV.153.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
Mazowiecka dla fragmentu obszaru położonego w obrębie Chrusty (Dziennik Urzędowy
Województwa Łódzkiego z 16 października 2020 r. poz. 5480).
W 2020 roku wydano 200 wypisów i wyrysów oraz 250 zaświadczeń o przeznaczeniu działek
w obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
Mazowiecka.

Współpraca ze społecznościami samorządowymi
Gmina Rawa Mazowiecka jest członkiem następujących związków i stowarzyszeń:
1)
2)
3)
4)

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej,
Związek Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury,
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Realizacja uchwał Rady Gminy Rawa Mazowiecka
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt Gminy
Rawa Mazowiecka jest organem wykonawczym Gminy, do którego zadań należy m.in.
wykonywanie Uchwał Rady Gminy. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
odbyło się 11 Sesji Rady Gminy Rawa Mazowiecka, na których podjętych zostało 78 uchwał.
Większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, budżetu gminy
oraz pomocy społecznej. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, uchwały zostały
przekazywane odpowiednio: Wojewodzie Łódzkiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
a uchwały stanowiące akty prawa miejscowego przekazano do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej
wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Rawa Mazowiecka. Do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
przekazano drogą elektroniczną 18 uchwał, dwie były przedmiotem postępowania w celu
kontroli ich legalności. W 2020 r. wszczęto również postępowanie dotyczące jednej uchwały
podjętej 30 grudnia 2019 r. Organ nadzoru nie wydał żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego.
Uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem procedur
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.
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UCHWAŁY RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
01.01.2020 – 31.12.2020
Lp.

1

Numer
uchwały
XVIII.102.20

Data
podjęcia

Tytuł

29.01.2020

w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment
wsi Konopnica

2

XVIII.103.20

29.01.2020

w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

3

XVIII.104.20

29.01.2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa
Mazowiecka na lata 2020 - 2027

4

XVIII.105.20

29.01.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

5

XVIII.106.20

29.01.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

6

XVIII.107.20

29.01.2020

7

XVIII.108.20

29.01.2020

8

XVIII.109.20

29.01.2020

9

XVIII.110.20

29.01.2020

10

XVIII.111.20

29.01.2020

11

XVIII.112.20

29.01.2020

12

XVIII.113.20

29.01.2020

13

XVIII.114.20

29.01.2020

w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu
kosztów podróży radnych Rady Gminy Rawa Mazowiecka
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego
programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z
organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2020-2022
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka
w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji do
spraw budżetu i rozwoju gospodarczego
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Rawa Mazowiecka na 2020 rok
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Rawa
Mazowiecka projektu partnerskiego nr RPLD.09.02.01-10A014/19 pod nazwą „CUŚ DOBREGO’’ współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem i ochroną dróg gminnych na
terenie gminy Rawa Mazowiecka

14

XVIII.115.20

29.01.2020

15

XIX.116.20

06.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka

16

XIX.117.20

06.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

17

XIX.118.20

06.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rawa
Mazowiecka

Stan realizacji na dzień
31.12.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego:
poz. 1278 z dn. 24.02.2020 r.
Uchwała zrealizowana z późn.
zm.
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 2816
z dn. 14.05.2020 r.
Uchwała w trakcie realizacji
z późn. zm.
Uchwała zrealizowana
Umowa nr ZT.3153.1.2020.15
z dn. 13.02.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Umowa nr 30.2020
z dn. 11.03.2020 r.
Uchwała stosowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała w trakcie realizacji
z późn. zm.
Uchwała zrealizowana
Akt notarialny Repertorium A
nr 916/2020 z dnia
12.05.2020 r.
Utraciła moc w związku
z uchwałą nr XIX.116.20
z dn. 06.03.2020
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana

Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego:
poz. 1127 z dn. 19.02.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Akt notarialny Repertorium A
nr 963/2020 z dn.
14.05.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Akt notarialny 734/2020
z dn. 20.04.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Akt notarialny Repertorium A
nr 910/2020 z dnia
12.05.2020 r.
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Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł

Stan realizacji na dzień
31.12.2020 r.

18

XX.119.20

24.03.2020

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Rawa Mazowiecka w 2020 roku

19

XX.120.20

24.03.2020

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości

20

XX.121.20

24.03.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rawskiemu
na realizację zadań związanych z remontem dróg powiatowych

21

XX.122.20

24.03.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi rawskiemu
na realizację zadań związanych z remontem dróg powiatowych

22

XX.123.20

24.03.2020

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki

23

XX.124.20

24.03.2020

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rawa Mazowiecka

24

XXI.125.20

28.04.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mazowiecka, obręb Ścieki

Rawa

25

XXI.126.20

28.04.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,
fragmenty obrębów: Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn i
Wołucza

26

XXI.127.20

28.04.2020

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mazowiecka, fragment obrębu Helenów

27

XXI.128.20

28.04.2020

28

XXII.129.20

29.06.2020

Rawa

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rawa Mazowiecka
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka
wotum zaufania

29

XXII.130.20

29.06.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

30

XXII.131.20

29.06.2020

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rawa
Mazowiecka za 2019 rok

31

XXII.132.20

29.06.2020

w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargowym

32

XXII.133.20

29.06.2020

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka

33

XXII.134.20

29.06.2020

34

XXII.135.20

29.06.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
(wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”)
w sprawie pozostawienia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i
życia” bez rozpatrzenia

Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 2271
z dn. 14.04.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Umowa z dn. 29.07.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Umowa nr FN.3221.1.39.2020
z dn. 20.04.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Umowa nr FN.3221.2.40.2020
z dn. 20.04.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Brak zgody uwzględniono na
etapie opracowania projektu
uchwały budżetowej na rok
2021
Uchwała zrealizowana
Uchwała w trakcie realizacji
- dokumentacja przetargowa na
wykonanie projektu
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego jest w trakcie
przygotowywania
Uchwała w trakcie realizacji
- dokumentacja przetargowa na
wykonanie projektu
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego jest w trakcie
przygotowywania
Uchwała w trakcie realizacji
- dokumentacja przetargowa na
wykonanie projektu
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego jest w trakcie
przygotowywania
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Sprawozdanie opublikowano
w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego
poz. 4793 z dn. 27.08.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Akt notarialny Repertorium A
nr 9950/2020 z dn.
21.12.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Akt notarialny Repertorium A
nr 8058/2020 z dnia
21.10.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
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Lp.

35

36

37

Numer
uchwały

XXII.136.20

XXII.137.20

XXII.138.20

Data
podjęcia

29.06.2020

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Rawa Mazowiecka

29.06.2020

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała stosowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 4141
z dn. 17.07.2020 r.

29.06.2020

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki
opłaty
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Rawa Mazowiecka

XXII.139.20

29.06.2020

39

XXII.140.20

29.06.2020

40

XXII.141.20

29.06.2020

41

XXIII.142.20

06.08.2020

42

XXIII.143.20

06.08.2020

XXIII.144.20

Stan realizacji na dzień
31.12.2020 r.
Uchwała stosowana z późn.
zm.
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 4140
z dn. 17.07.2020 r.

38

43

Tytuł

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020-2022”
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XVIII.109.20 Rady
Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2020-2022

06.08.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki opłaty

44

XXIII.145.20

06.08.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na
obszarze Gminy Rawa Mazowiecka

45

XXIII.146.20

06.08.2020

w sprawie zmiany uchwały nr XXII.136.20 Rady Gminy Rawa
Mazowiecka w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

46

XXIII.147.20

06.08.2020

47

XXIII.148.20

06.08.2020

48

XXIV.149.20

25.09.2020

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
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności
szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka”

49

XXIV.150.20

25.09.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Zespołowi do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu

50

XXIV.151.20

25.09.2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Rawa Mazowiecka, w roku szkolnym 2020/2021

51

XXIV.152.20

25.09.2020

w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty
obszarów wsi Rossocha i Soszyce

Uchwała stosowana z późn.
zm.
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 4142
z dn. 17.07.2020 r.
Uchwała stosowana z późn.
zm.
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 4143
z dn.17.07.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała w trakcie realizacji

Uchwała zrealizowana
Uchwala zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 4519
z dn. 10.08.2020 r.
Uchwala zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 4520
z dn. 10.08.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 4521
z dn. 10.08.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Porozumienie
z dn. 25.08.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Uchwał zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 5454
z dn. 15.10.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 5455
z dn. 15.10.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 5479
z dn. 16.10.2020 r.
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Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł

52

XXIV.153.20

25.09.2020

w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka dla fragmentu
obszaru położonego w obrębie Chrusty

53

XXIV.154.20

25.09.2020

w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej Nr
4112E Konopnica – Rawa Mazowiecka w celu
zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych

54

XXIV.155.20

25.09.2020

55

XXIV.156.20

25.09.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027

Stan realizacji na dzień
31.12.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 5480
z dn. 16.10.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 5481
z dn. 16.10.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

56

XXIV.157.20

25.09.2020

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
położonej w obrębie 0052 Zakład Doświadczalny Rossocha

Uchwała w trakcie realizacji
- trwają negocjacje z
właścicielem dotyczące
protokołu uzgodnień w sprawie
nabycia nieruchomości

57

XXV.158.20

29.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Uchwała zrealizowana

58

XXV.159.20

29.10.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego

59

XXV.160.20

29.10.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Rawskiego

60

XXV.161.20

29.10.2020

61

XXV.162.20

29.10.2020

62

XXVI.163.20

20.11.2020

63

XXVI.164.20

20.11.2020

64

XXVI.165.20

20.11.2020

w sprawie udzielania dotacji na dofinansowanie robót
budowlanych i prac restauratorsko - konserwatorskich przy
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy
Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2021
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Rawa
Mazowiecka

65

XXVI.166.20

20.11.2020

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka

66

XXVI.167.20

20.11.2020

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka

67

XXVI.168.20

20.11.2020

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka

Uchwała zrealizowana.
Umowa FN.3221.3.95.2020
z dn. 03.11.2020 r.
Uchwała w trakcie realizacji.
Umowa nr FN.3221.3.94.2020
z dn. 03.11.2020 r.
Aneks do umowy
z dn. 30.12.2020 r.
Uchwała zrealizowana.
Umowa nr FN.3221.2.93.2020
z dn. 03.11.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Uchwała do realizacji w roku
2021

Uchwała do realizacji w roku
2021
Uchwała zrealizowana
Uchwała w trakcie realizacji
- protokoły uzgodnień
w sprawie ustanowienia
służebność przesyłu oczekują
na podpisanie przez
przedsiębiorcę
Uchwała w trakcie realizacji
- protokoły uzgodnień
w sprawie ustanowienia
służebność przesyłu oczekują
na podpisanie przez
przedsiębiorcę
Uchwała w trakcie realizacji
- protokoły uzgodnień
w sprawie ustanowienia
służebność przesyłu oczekują
na podpisanie przez
przedsiębiorcę
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Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie
inwestycyjne – „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami
edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie”
w sprawie rozpatrzenia petycji

68

XXVII.169.20

08.12.2020

69

XXVIII.170.20

29.12.2020

70

XXVIII.171.20

29.12.2020

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rawie Mazowieckiej

71

XXVIII.172.20

29.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka

72

XXVIII.173.20

29.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka

73

XXVIII.174.20

29.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Rawa Mazowiecka

74

XXVIII.175.20

29.12.2020

w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok

75

XXVIII.176.20

29.12.2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawa
Mazowiecka na lata 2021 – 2030

76
77

XXVIII.177.20
XXVIII.178.20

29.12.2020
29.12.2020

78

XXVIII.179.20

29.12.2020

w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Rawa Mazowiecka na lata 2020 – 2027

Stan realizacji na dzień
31.12.2020 r.
Uchwała zrealizowana.
Umowa nr 789/DP/PD/2020
z dn. 30.12.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Opublikowana w Dz. Urz.
Woj. Łódzkiego: poz. 330
z dn. 26.01.2021 r.
Uchwała w trakcie realizacji
- protokoły uzgodnień
w sprawie ustanowienia
służebność przesyłu oczekują
na podpisanie przez
przedsiębiorcę
Uchwała w trakcie realizacji
Uchwała w trakcie realizacji
- trwają negocjacje dotyczące
protokołu uzgodnień w sprawie
ustanowienia służebności
przesyłu
Uchwała do realizacji w roku
2021
Uchwałę przekazano do
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego
Uchwała do realizacji w roku
2021
Uchwałę przekazano do
ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana
Uchwała zrealizowana

W roku 2020 zrealizowano również uchwały, podjęte przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka
w latach 2018 - 2019:
Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł

1

XLIII/284/18

25.06.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,
fragmenty obszarów wsi: Rossocha i Soszyce

2

III.19.18

14.12.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,
na fragmencie obrębu Konopnica

3

XIV.78.19

24.09.2019

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rawa
Mazowiecka

Stan realizacji na
dzień 31.12.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego uchwalono
uchwałą nr XXIV.152.20
z dn. 25.09.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego uchwalono
uchwałą nr XVIII.102.20
z dnia 29.01.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Akt notarialny
Repertorium A nr 48/2020
z dn. 09.01.2020 r.
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Lp.

Numer
uchwały

Data
podjęcia

Tytuł

4

XV.87.19

29.10.2019

w sprawie zbycia nieruchomości w trybie przetargowym

5

XV.88.19

29.10.2019

w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego na
rzecz Gminy Miasta Rawa Mazowiecka w związku ze zmianą
granic administracyjnych

6

XVI.94.19

27.11.2019

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,
dla fragmentu obszaru położonego w obrębie Chrusty

Stan realizacji na
dzień 31.12.2020 r.
Uchwała zrealizowana
Akt notarialny
Repertorium A nr 6175/2020
z dnia 26.08.2020
Uchwała zrealizowana
Akt notarialny
Repertorium A nr 1419/2020
z dnia 09.06.2020
Uchwała zrealizowana
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego uchwalono
uchwałą nr XXIV.153.20
z dn. 25.09.2020 r.

Opracowanie: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel.: 46 814 42 41, www.rawam.ug.gov.pl
Raport opracowano w oparciu o materiały źródłowe Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, gminnych jednostek organizacyjnych, dane GUS oraz PUP w Rawie Mazowieckiej.
Ilustracje zawarte w niniejszym Raporcie pochodzą z zasobów własnych Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie.
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wycieczka rowerowa „GMINA RAWA MAZOWIECKA – TO NAS KRĘCI”
11 października 2020 r.

