
Lp. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł Stan realizacji na dzień
31.12.2021 r.

51

XXXV.230.21 30.11.2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 
Mazowiecka - fragment obrębu Chrusty

Uchwała w trakcie realizacji 
Opublikowano ogłoszenie o 
przystąpieniu do opracowania 
planu. Trwają prace 
przygotowawcze do wyboru 
projektanta.

52 XXXV.231.21 30.11.2021

w sprawie zmiany uchwały 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 zrealizowana

53 XXXV.232.21 30.11.2021

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalny mi

Uchwała zrealizowana

54 XXXV.233.21 30.11.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała zreal izowana

55 XXXV.234.21 30.11.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 - 2030 Uchwała zrealizowana

56 XXXVI.235.21 20.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała zrealizowana

57 XXXVII.236.21 30.12.2021
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 
wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego

Uchwała stosowana 
Opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego:poz. 378 z dn.
20.01.2022 r.

58 XXXVII.237.21 30.12.2021

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Rawie Mazowieckiej wraz z odpowiedzią 
na skargę

Uchwała zrealizowana

59 XXXVII.238.21 30.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała zreal izowana

60 XXXVII.233.21 30.12.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminv Rawa Mazowiecka na lata 2021 - 2030 Uchwała zrealizowana

61 XXXVI1.240.21 30.12.2021
w sprawie wydatków budżetu Gminy Rawa 
Mazowiecka, które w 2021 roku nie wygasają z 
upływem roku budżetowego

Uchwala w trakcie realizacji

62 XXXVII.241.21 30.12.2021 w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok Uchwała do realizacji w roku 
2022

63 XXXVII.242.21 30.12.2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Rawa Mazowiecka na lata 2022 - 2031

Uchwała do realizacji w roku 
2022

64 XXXVII.243.21 30.12.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla 
Przewodniczącego jednostki pomocniczej w gminie 
Rawa Mazowiecka

Uchwała zrealizowana

65 XXXVII.244.21 30.12.2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad 
przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
radnvch Radv Gminy Rawa Mazowiecka

Uchwała zrealizowana

66 XXXVII.245.21 30.12.2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 
Rawa Mazowiecka Uchwała stosowana
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Załącznik do zarządzenia Nr 46.2022 
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 
z dnia 30 maja 2022 r.

RAPORT
O STANIE GMINY RAWA MAZOWIECKA 
ZA ROK 2021



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 2021.

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 i graniczy z dziewięcioma
gminami:

- Głuchów,
- Skierniewice,
- Nowy Kawęczyn,
- Cielądz,
- Regnów,
- Żelechlinek,
- Czerniewice,
- Miastem Rawa Mazowiecka,

Gmina Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim- Miastem i Gminą Biała Rawska.

Gmina Rawa Mazowiecka zajmuje obszar o powierzchni 16 323 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. 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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III. Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Gminie Rawa Mazowiecka w roku ubiegłym wynosiła 2,2%. Stopa 
bezrobocia dla powiatu rawskiego kształtowała się na poziomie - 3,7%, natomiast dla 
województwa łódzkiego - 6,1%. Bezrobocie w kraju wyniosło 5,4%. Liczba zarejestrowanych 
osób bezrobotnych z terenu gminy wynosiła 114, w tym 57 % stanowiły kobiety, 
43% mężczyźni. Udział długotrwale bezrobotnych w stosunku do ogólnej liczby ludności 
wyniósł 49,12%. W porównaniu do roku 2020 liczba osób bezrobotnych w Gminie Rawa 
Mazowiecka zmniejszyła się o 34 osoby, co stanowiło spadek o 23% w porównaniu z rokiem 
poprzednim.

Bezrobocie na terenie powiatu rawskiego w latach 2014 - 2021
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IV. Jednostki organizacyjne gminy

1. Urząd Gminy
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej
3. Gminny Zespół do Spraw Oświaty
4. Szkoła Podstawowa w Boguszycach
5. Szkoła Podstawowa w Konopnicy
6. Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie
7. Szkoła Podstawowa w Pukininie
8. 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
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Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie funkcjonował w ramach 
wielowymiarowej działalności kulturalnej opartej na współpracy z władzami Gminy Rawa 
Mazowiecka, Kołami Gospodyń Wiejskich, zespołami ludowymi, instytucjami kultury, 
szkołami podstawowymi, jednostkami OSP, stowarzyszeniami oraz liderami lokalnych 
społeczności. Wśród wielu podjętych i zrealizowanych zadań należy 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 w granicach obowiązujących 
w danym czasie obostrzeń oraz przy zachowaniu stosownych środków bezpieczeństwa. Przez 
znaczną cześć 2021 roku działalność kulturalno-rozrywkowa instytucji kultury, nie mogła być 
prowadzona z udziałem publiczności, co bezpośrednio wpłynęło na rodzaj i zakres zadań 
realizowanych przez GOK.

Najważniejsze działania zrealizowane przez GOK w Matyldowie w 2021 roku:

1. „ALE FERIE 2021” - akcja ze 
względu na obostrzenia sanitarno- 
epidemiologiczne organizowana 
w formule on-line, aktywizująca dzieci 
i młodzież w okresie ferii zimowych, 
w ramach której przygotowanych 
zostało 15 wirtualnych spotkań 
podzielonych na trzy bloki tematyczne: 
warsztaty plastyczno-techniczne; gry,
zabawy, animacje; spotkanie z książką i wspólne czytanie.

2. „MIESZKAŃCY GMINY I ICH PASJE” - cykl spotkań on-line realizowanych 
w formie wywiadu/rozmowy z Mieszkańcami Gminy Rawa Mazowiecka posiadającymi 
ciekawe pasje. Nagrania publikowano na stronie FB i kanele serwisu YouTube Gminnego 
Ośrodka Kultury w Matyldowie. W roku 2021 opublikowanych zostało 10 odcinków 
owego cyklu poświęconych pięciu bohaterkom.

QUIZ „Miłość w kulturze” - czterodniowa zabawa konkursowa z nagrodami
zorganizowana z okazji święta zakochanych (14 luty), rozgrywana w formule on-line,
zawierająca elementy edukacji kulturowej ze świata filmu, 
i literatury.

FOLDER „NASZA GMINA zatrzymana w kadrze” - broszura 
stanowiąca mini album starych fotografii przedstawiających 
historię miejsc i życie mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka na 
przestrzeni niemal całego XX wieku. Publikacja jest efektem akcji 
z 2020 roku pod tym samym tytułem, dotyczącej gromadzenia 
zdjęć z dawnych lat, w ramach której z prywatnych zbiorów 
wpłynęło ponad 250 fotografii.

muzyki, malarstwa
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1) Koncert muzyki filmowo - musicalowej 
- 06.06.2021 r., CAK w Boguszycach, 
wykonawcy: dzieci i młodzież (Centrum 
Muzyczne ANTKOWIAK), Joanna 
Aleksandrowicz

2) Spektakl muzyczny o tematyce 
filmowej - 27.06.2021 r., CAK 
w Boguszycach, wykonawca: Quercus 
Melodica

3) Kino plenerowe

- 24.07.2021 r., Konopnica (przy strażnicy OSP)
- 31.07.2021 r., Matyldów (przy budynku GOK)
- 07.08.2021 r., Wołucza (boisko piłkarskie)
- 14.08.2021 r., Stara Wojska (przy strażnicy OSP)

4) Koncert muzyki poetycko - literackiej (muzyka polskich i światowych bardów) -
26.08.2021 r., GOK Matyldowie,
wykonawcy: Łukasz Nowak i Marcin 
Snokowski

5) Koncerty muzyki klasycznej dla dzieci 
i młodzieży
(muzyka Stanisław Moniuszki)

- 17.09.2021 r. - SP w Pukininie
- 24.09.2021 r. - SP w Konopnicy
- 08.10.2021 r. - SP w Starej Wojskiej
- 22.10.2021 r. - SP w Kurzeszynie
- 29.10.2021 r. - SP w Boguszycach

6) Koncert muzyki klasycznej - trio smyczkowe - 03.10.2021 r., Izba Tradycji Ludowej 
w Wilkowicach

7) Akustyczny koncert muzyki filmowej — 17.10.2021 r., kościół parafialny 
w Boguszycach, wykonawca: Des Orient (muzyka Michała Lorenca)

8) Chóralny koncert muzyki klasycznej 
i niepodległościowej
z podsumowaniem projektu - 
07.11.2021 r., kościół parafialny
w Kurzeszynie, budynek OSP 
(podsumowanie projektu), wykonawcy: 
chór kameralny Vivid Singers.

Ostateczna wartość projektu wyniosła 76 932,90 zł, natomiast kwota dofinansowania ponad 
60 % tej wartości.
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15. „NARODOWE CZYTANIE” - akcja 
promująca czytelnictwo w ramach inicjatywy 
prezydenta RP zorganizowana w dniu 
4 września 2021 r. przy altanie sołeckiej 
w miejscowości Jakubów, wspólnie z Wójtem 
Gminy Rawa Mazowiecka i sołectwem 
Jakubów. Wydarzenie odbyło się z gościnnym 
udziałem przedstawicieli lokalnych środowisk 
(UG, KGW, sołectwo, szkoły) w roli lektorów.
Wśród lektorów i słuchaczy spotkania rozlosowano ciekawe pozycje książkowe.

16. WYCIECZKA KULTUROZNAWCZA - wyjazd zorganizowany w dniu
26 października 2021 r. dla członków zespołów ludowych i KGW działających na terenie
gminy Rawa Mazowiecka. W programie wycieczki 
znalazły się następujące punkty: zwiedzanie Grot 
Nagórzyckich, Zamku Kazimierza Wielkiego 
wlnowłodzu, Szańca mjr Hubala w Anielinie, 
Bazyliki Św. Rodziny w Studziannie, plenerów 
filmowych gminy Poświętne, spotkanie podczas 
żywej lekcji historii z Hubalczykiem oraz 
degustacja potraw regionalnych.

17. „PŁOMIEŃ PRZYJAŹNI” - autorski wieczór słowno-muzyczny Pana Leszka
Stefaniaka, zorganizowany w dniu 10 listopada 2021 r. w budynku CAK w Boguszycach.

18. „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.

19. „PODZIELMY SIĘ ŚWIĄTECZNĄ RADOŚCIĄ” - III 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. W konkursie wzięła udział 
dotychczas rekordowa liczba - 48 uczniów 
szkół podstawowych.

I.
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Instytucja kultury włączyła się również w organizację stoiska gminnego podczas Dożynek 
Wojewódzkich organizowanych w dniu 22 sierpnia 2021 r. w Rogowie, a także miała swój
udział w staraniach o przyznanie przez 
Sejmik Województwa Łódzkiego nagrody 
w dziedzinie kultury dla Pani Zofii Sujka. 
W 2021 roku GOK w Matyldo wie złożył 
z sukcesem wniosek do Narodowego 
Centrum Kultury o przyznanie
dofinansowania na realizację projektu 
„Rawskie inicjatywy lokalne” w ramach 
programu Dom Kultury+ Inicjatywy 
Lokalne. Edycja 2022.

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie to instytucja, która w minionym roku wspierała 
również amatorski ruch artystyczny m.in. poprzez finansowanie i organizację wyjazdów 
(w tym również akredytacji) zespołów ludowych z terenu gminy Rawa Mazowiecka na 
przeglądy i festiwale folklorystyczne jak np. „Dziecko w folklorze” w Baranowie 
Sandomierskim, „ETNOSTRADA” w Częstochowie, „Tańce Hulanki na dechach” 
w Poświętnem, „Jarmark Regionalny” w Brzezinach oraz „Jesienne śpiewanie” w Cielądzu.

II. Administracja

Wydawanie decyzji administracyjnych

W 2021 r. wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych przez Wójta Gminy odbywało 
się w większości przypadków bez uwag mieszkańców. Odwołanie od decyzji zgłoszono 
w 11 przypadkach, w tym:

- 6 od decyzji GOPS - 3 decyzje utrzymano w mocy, 3 decyzje organ nadzoru przekazał 
do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji,

- 2 od decyzji z zakresu prawa wodnego - 1 decyzja została utrzymana w mocy, 1 decyzja 
została przekazana do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji,

- 2 od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia — 
organ nadzoru utrzymał w mocy decyzje organu I instancji,

- 1 od decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości w związku z pandemią- organ 
nadzoru utrzymał decyzję w mocy.

W roku 2021 złożono 4 zażalenia na postanowienia Wójta Gminy opiniujące zgodność 
wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. We wszystkich przypadkach Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze utrzymało w mocy postanowienia, na które złożono zażalenia.

I
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Wydatki bieżące na prowadzenie placówek oświatowych 
w przeliczeniu na 1 dziecko uczęszczające 

do oddziału przedszkolnego/1 ucznia rocznie [zł/rok]

Wydatki bieżące na prowadzenie placówek oświatowych

Szkoła
i Wydatki bieżące j 

szkoła 
podstawowa

Wydatki 
bieżące 

oddziały 
przedszkolne

Razem wydatki 
bieżące 

w 2021 roku

Wydatki średnio 
na 1 dziecko 

/I ucznia rocznie

Szkoła Podstawowa 
w Boguszycach 2 671 967,04 547 066,66 3 219 033,70 12 927,84

Szkoła Podstawowa w Konopnicy 2 218 920,70 506 687,22 2 725 607,92 14 894,03
Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie 2 110 938,90 376 730,66 2 487 669,56 17 275,48
Szkoła Podstawowa w Pukininie 2 069 665,15 523 203,61 2 592 868,76 17 519,38
Szkoła Podstawowa w Starej 
Wojskiej 2 309 463,86 344 686,91 2 654 150,77 22 492,80

Ogółem 11 380 955,65 2 298 375,06 13 679330,71 16 246,24

Zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

- 117 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze, 
- 45 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

*według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Stopień zawodowy Liczba etatów*
nauczyciel stażysta 6,05

nauczyciel kontraktowy 45,75

nauczyciel mianowany 38,15

nauczyciel dyplomowany 45,91
Ogółem 135.86

Wskaźnik objęcia dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenu gminy opieką przedszkolną wynosi 90,65%, 
w tym liczba dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy stanowi 
60,07%, a liczba dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej w mieście Rawa Mazowiecka

RAPORT o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2021 rok 14



Lp. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł Stan realizacji na dzień 
31.12.2021 r.

32 XXXII.211.21 29.06.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla 
szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Rawa Mazowiecka

Uchwała zrealizowana

33 XXXII.212.21 29.06.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała zrealizowana

34 XXXII.213.21 29.06.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2021 - 2030 Uchwała zrealizowana

35 XXXII.214.21 29.06.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Rawskiemu

Uchwała w trakcie realizacji 
Umowa nr RFK.3032.8.55.2021 
zdn. 15.07.2021 r.

36 XXXIII.215.21 24.09.2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała stosowana 
Opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego: poz. 4692 z dn.
20 10.2021 r.

37 XXXni.216.21 24.09.2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Rawa Mazowiecka, w roku szkolnym 2021/2022

Uchwała w trakcie realizacji 
Opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego: poz. 4693 z dn.
20.10.2021 r.

38 XXXIII.217.21 24.09.2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka

Uchwała w trakcie realizacji 
Opublikowano ogłoszenie 
o przystąpieniu do opracowania 
Studium. Trwają prace 
przygotowawcze do wyboru 
projektanta.

39 XXXIII.218.21 24.09.2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rawa Mazowiecka

Uchwała stosowana
Opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego: poz. 4694 z dn. 
20.10.2021 r.

40 XXXIII.219.21 24.09.2021 w sprawie zasad używania herbu Gminy Rawa 
Mazowiecka

Uchwała stosowana
Opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego: poz. 4695 z dn. 
20.10.2021 r.

41 XXXIII.220.21 24.09.2021 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej 
opłaty adiacenckiej

Uchwała stosowana
Opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego: poz. 4663 z dn. 
18.10.2021 r.

42 XXXIII.221.21 24.09.2021
w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż 
nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 0050 
Nowy Kurzeszyn na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała zrealizowana
Akt notarialny Repetytorium A 
nr 10094/2021 zdn.
07.12.2021 r.

43 XXXIII.222.21 24.09.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała zrealizowana

44 XXXIII.223.21 24.09.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminv Rawa Mazowiecka na lata 2021 - 2030

Uchwała zrealizowana

45 XXXIV.224.21 29.10.2021

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli, a także kryteria i tryb przyznawania nastród

Uchwała zrealizowana 
Opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego: poz. 5382 z dn. 
19.11.2021 r.

46 XXXIV.225.21 29.10.2021

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 świetlicy 
integraćyjno-kulturalnej w Przewodowicach”

Uchwała zrealizowana 
Umowa nr 616/OP/PD/2021 
zdn. 06.12.2021 r.

47 XXXIV.226.21 29.10.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała zrealizowana

48 XXXTV.227.21 29.10.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gmin - Rawa Mazowiecka na lata 2021 - 2030 Uchwała zrealizowana

49 XXXV.228.21 30.11.2021

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 2022

Uchwała do realizacji w roku 
2022
Opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Łódzkiego: poz. 6068 z dn.
03.12.2021 r.

50
XXXV.229.21 30.11.2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Uchwała do realizacji w roku 
2022
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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 20 uchwał, trzy były przedmiotem postępowania w celu 
kontroli ich legalności. Organ nadzoru wydał jedno rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające 
częściową nieważność aktu. Uchwała nr XXX. 194.21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w 2021 r. została zaskarżona przez Prokuratora 
Rejonowego w Rawie Mazowieckiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 
Uchwały zostały przez organ wykonawczy gminy wykonane z zachowaniem procedur 
i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa.

UCHWAŁY RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA
01.01.2021-31.12.2021

Lp. Numer uchwały Data podjęcia Tytuł Stan realizacji na dzień
31.12.2021 r.

1 XXIX. 180.21 05.02.2021
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Rawa Mazowiecka

Uchwała zrealizowana 
Akt notarialny Repetytorium A 
nr 8930/2021 z dn. 27.10.2021 r.

2 XXIX.181.21 05.02.2021
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 
przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Rawa Mazowiecka

Uchwała zrealizowana 
Akt notarialny Repetytorium A 
nr 3728/2021 z dn. 10.05.2021 r.

3 XXIX. 182.21 05.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w obrębie 0003 Boguszyce

Uchwała zrealizowana 
Akt notarialny Repetytorium A 
nr 4109/2021 z dn. 19.05.2021 r.

4 XXIX.183.21 05.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w obrębie 0003 Głuchówek

Uchwała w trakcie realizacji. 
Stan prawny nieruchomości 
ustalany jest w postępowaniu 
prowadzonym przed wojewodą 
łódzkim

5 XXIX.184.21 05.02.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w obrębie 0038 Ścieki

Uchwała zrealizowana
Akt notarialny Repetytorium A 
nr 861/2021 z dn. 13.04.2021 r.

6 XX1X.185.21 05.02.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego

Uchwała zrealizowana
Umowa nr RFK.3032.4.10.2021 
zdn. 16.02.2021 r.

7 XXIX. 186.21 05.02.2021

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rawa Mazowiecka 
na lata 2021 - 2025

Uchwała w trakcie realizacji

8 XXIX. 187.21 05.02.2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia Uchwała zrealizowana

9 XXIX. 188.21 05.02.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Uchwała zrealizowana

10 XXIX. 189.21 05.02.2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie gminy środków stanowiących fimdusz sołecki

Uchwała zrealizowana
Brak zgody uwzględniono na 
etapie opracowania projektu 
uchwali budżetowej na rok 2022

11 XXIX. 190.21 05.02.2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 
Rewizyinei Radv Gminy Rawa Mazowiecka na 2021 rok Uchwała zrealizowana

12 XXIX.191.21 05.02.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego

Uchwała zrealizowana 
Umowa nr RFK.3032.3.5.2021 
z dn. 05.02.2021 r.

13 XXIX. 192.21 05.02.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rawskiego

Uchwała zrealizowana 
Umowa nr RFK.3032.5.14.2021 
zdn. 25.02.2021 r.

14 XXIX.193.21 05.02.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok Uchwała zrealizowana
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10. Liczba świadczeń pomocy społecznej na rzecz osób starszych 
i niepełnosprawnych - w 2021 roku GOPS w Rawie Mazowieckiej udzielił 
156 świadczeń na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

11. Liczba osób niepełnosprawnych i wieku poprodukcyjnym na terenie gminy - brak 
danych statystycznych, co do liczby mieszkańców gminy Rawa Mazowiecka 
legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

12. 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 działa około 31 organizacji 
pozarządowych, w tym m.in. 14 Kół Gospodyń Wiejskich, 5 Klubów Sportowych 
i 12 innych organizacji.

2. Liczba szkoleń, konferencji, spotkań propagujących ideę aktywności społecznej — 
0.

3. Liczba wydarzeń, w których uczestniczyły lokalne organizacje - 1.
4. Liczba projektów społecznych podjętych z inicjatywy osób lub organizacji 

niepublicznych - 0.
5. Liczba osób uczestniczących w programach realizowanych przez organizacje 

pozarządowe - 0.
6. Liczba wolontariuszy - 0.
7. Liczba osób uczestniczących w szkoleniach / kursach/ studiach - 0.

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 dniu 24 września 2021 r. Rada Gminy Rawa Mazowiecka podjęła 
uchwałę Nr XXXIII.217.21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, która rozpoczęła 
procedurę planistyczną polegającą na utworzeniu nowego studium w granicach 
administracyjnych Gminy Rawa Mazowiecka.
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współpracuje z Klubem Abstynenckim „Szansa” w Rawie Mazowieckiej. Współpraca 
polega na wydawaniu skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. W 2021 r. 
z produktów żywnościowych z Banku Żywności skorzystało 191 osób. Wydano 
skierowania dla 87 rodzin.

8. Liczba uczestników biorących udział w formach zorganizowanego wypoczynku 
i zajęciach pozaszkolnych - w ramach działań związanym ze zorganizowanym 
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 oraz 
uczestniczących w zorganizowanych przez Koło Dużej Rodziny 3+ wyjazdach. 
W 2021 roku członkowie Koła Dużych Rodzin skorzystali z 1 wyjazdu.

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 - 
Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie.

11. Liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń „500+” - w 2021 roku wypłacono 
19 912 świadczeń wychowawczych dla 1 092 rodzin.

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 2021 roku z kart korzystało 28 rodzin 
wielodzietnych. W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w 2021 roku wydano 
karty dla 25 rodzin wielodzietnych w tym 9 rodzin gdzie dzieci były na utrzymaniu 
rodziców, 16 rodzin z dziećmi poniżej 18 roku życia.

13. Liczba „Niebieskich Kart” - w 2021 roku prowadzono 16 procedur Niebieskiej Karty, 
na podobnym poziomie jak 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 realizuje projekt partnerski „CUŚ 
DOBREGO!” skierowany do osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowany 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 40 osób. W 2021 r. GOPS w Rawie Mazowieckiej realizował 
rządowy program „Wspieraj seniora”, który był skierowany do osób powyżej 70 roku 
życia. W ramach programu osobom starszym mogły być dostarczane 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. Do programu zgłoszone były 4 osoby.
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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 - 102 osoby. Nikt z osób 
bezrobotnych nie został objęty kontraktem socjalnym.

7. Liczba osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych i robotach 
publicznych - zadanie nie było realizowane.

8. Liczba dzieci z rodzin ubogich objętych wsparciem - 44 dzieci w 24 rodzinach.
9. Liczba osób korzystających z pomocy z powodu uzależnienia - 8 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 - w 2021 roku Gmina 
realizowała działania edukacyjne i profilaktyczne, m.in. „Cukierki” - 10 realizacji po 
4 godziny; „Debata” - 9 realizacji; Preselekcje, pogadanki, warsztaty - 14 warsztatów.

12. Liczba osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa - 17 osób.
13. Liczba osób podejmujących leczenie odwykowe - 18 osób (w tym 8 wniosków 

złożono do sądu).
14. Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zorganizowanych formach 

wypoczynku - w 2021 roku zadanie nie było realizowane.
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 2021 roku w ramach prowadzonych procedur Niebieskiej Karty 
w/w informacji udzielono 11 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 - w 2021 roku zadanie nie było realizowane.

17. Liczba skontrolowanych punktów sprzedaży alkoholu - 0.
18. Liczba spotkań przedstawicieli instytucji i organizacji działających w obszarze 

przeciwdziałania i łagodzenia skutków uzależnień - 12 spotkań komisji.
19. Liczba świadczeń pomocy społecznej zrealizowanych na rzecz korzystających 

z pomocy z powodu uzależnień - w 2021 roku z powodu występowania alkoholizmu 
w rodzinie udzielono 15 świadczeń.
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(w trakcie największych fal pandemii C0VID-19 dyżury prowadzono zdalnie 
i telefonicznie),

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych - w Szkole Podstawowej w Boguszycach 
prowadzono zajęcia w wymiarze 4 godziny lekcyjne tygodniowo, w zajęciach 
uczestniczyło 20 dzieci,

- 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”,

- wszczynanie przez GKRPA postępowań na wniosek - w roku 2021 objęto 
postępowaniem 18 osób, przy czym złożono 8 wniosków do sądu o wszczęcie 
postępowania w sprawie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym,

- organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych - dofinansowano 
realizację trzeciej edycji „Biegu po trzeźwość”.

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 były w budżecie Gminy 
w dziale 851 - ochrona zdrowia:

- Rozdział 85154 - Zapobieganie alkoholizmowi - wpływ z opłat wyniósł 
103 580,31 zł, wydatkowano 89 488,82 zł,

- Rozdział 85153 - Zapobieganie narkomanii - nie wydatkowano środków.

X I. 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 2021 roku skorzystało 179 rodzin. 
W rodzinach tych było 290 osób, co stanowi 3,31 % ogółu mieszkańców gminy (stan na 
31.12.2021 r.).

Osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji życiowej udzielono pomocy 
w następującej formie:

- zasiłki stałe - 32 osoby,
- zasiłki celowe - 102 rodziny (w tym zasiłki celowe specjalne 22 rodziny),
- zasiłki okresowe - 33 rodziny,
- pomoc materialna dla uczniów w formie zasiłków i stypendiów szkolnych - 20 dzieci, 
- pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na żywność realizowana w ramach 

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 123 osoby, w tym 44 dzieci 
w wieku szkolnym.

I____
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Mienie komunalne

I. Grunty

Gmina Rawa Mazowiecka jest właścicielem 145,7878 ha gruntów na terenie gminy oraz 
0,19 ha na terenie miasta Rawa Mazowiecka o wartości łącznej 11 989 632,00 zł, w tym:

- grunty rolne - 4 844 615,10 zł
- grunty leśne - 13 166,00 zł
- tereny zabudowane i zurbanizowane - 3 589 065,42 zł
- tereny komunikacyjne - 3 542 785,48 zł

Stan gruntów zwiększył się w 2021 r. o wartość 5 946 913,26 zł i zmniejszył się o kwotę 
3 153 118,32 zł. Wzrost wartości związany był z aktualizacją ewidencji gruntów stanowiących 
mienie Gminy Rawa Mazowiecka. Wprowadzono do ewidencji działki, które zgodnie 
z Zasobem Mienia Gminy są własnością Gminy. Dokonano ich oszacowania zgodnie 
z zachowaniem zasady ostrożności wyceny majątku. Do wyceny został wybrany grunt omy, 
a jego cena stanowiła podstawę do dokonania czynności aktualizacji ewidencji księgowej.

W 2021 roku Gmina Rawa Mazowiecka nabyła w formie darowizny grunt o powierzchni 
0,0471 ha od Miasta Rawa Mazowiecka, zakupiła grunt o powierzchni 0,1139 ha oraz nabyła 
z mocy prawa nieruchomości o powierzchni 3,0695 ha. Pozyskane nieruchomości zostały 
przeznaczone pod poszerzenia dróg gminnych i dróg wewnętrznych.

Zmniejszenie wartości spowodowane było głównie likwidacją działek po dokonanej 
aktualizacji ewidencji poprzez porównanie gruntów będących własnością Gminy Rawa 
Mazowiecka zgodnie z rejestrem Zasobu Mienia Gminnego z ewidencją księgową. W wyniku 
przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że część gruntów nie figuruje w rejestrze Zasobu 
Mienia Gminnego bądź zostały błędnie zaewidencjonowane w rejestrze księgowym, zatem 
należało zdjąć grunty z ewidencji księgowej. Dokonano również zmiany polegającej na 
zewidencjonowaniu w ewidencji pojedynczych działek, zamiast ich zespołów. Zmniejszenie 
wartości spowodowane było również ich zbyciem w formie sprzedaży. W 2021 r. zbyto na 
rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości o powierzchni 2,1867 ha. Z tego tytułu 
uzyskano dochód w wysokości 283 000,00 zł. Grunty mienia komunalnego o powierzchni 
179,5904 ha oddano w wieczyste użytkowanie dla 9 podmiotów, z tego tytułu w roku 2021 
uzyskano dochody w kwocie 100 105,47 zł. Jeden podmiot dzierżawił grunty komunalne 
o łącznej powierzchni 0,0020 ha. Czynsz z tego tytułu wyniósł 1 368,60 zł.

II. Budynki komunalne

Wartość budynków i lokali będących własnością Gminy Rawa Mazowiecka w 2021 r. wzrosła 
w porównaniu do roku poprzedniego o 2 623 478,69 zł i wyniosła 30 913 230,21 zł. 
Zmodernizowano sieć komputerową LAN w budynku Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka, 
zagospodarowano teren zielony przy budynku GOK w Matyldowie, dokonano przebudowy 
kotłowni w budynku CAK Boguszyce oraz dogłębnej termomodemizacji budynku
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Budżet Gminy Rawa Mazowiecka

Realizacja budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2021 r.

Plan Realizacja
Dochody 52 842 899,80 52 463 017,61 99,28 %
Wydatki 56 689 396,77 52 641 760,03 92,86 %
Wydatki inwestycyjne 11 775 120,00 9 984 478,83 84,79 %
Nadwyżka/Deficyt - 3 846 496,97 - 178 742,42

Wskaźniki obrazujące stan finansów Gminy za 2021 rok przedstawiają się następująco:

- udział dochodów własnych w dochodach ogółem
- udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem
- zadłużenie ogółem

kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 r.
J pożyczka zaciągnięta w 2021 r.

-24,71%
-11,93 %
- 5 179 649,00 zł
- 5 099 760,00 zł
- 79 889,00 zł

Dochody Gminy Rawa Mazowiecka według działów

Dział Treść Plan Wykonanie
Wykonanie 

planu 
(w %)

010 Rolnictwo i łowiectwo 635 438,18 635 674,45 100,04
100 Górnictwo i kopalnictwo 28 500,00 28 451,40 99,83
600 Transport i łączność 440 493,00 440 493,00 100,00
630 Turystyka 453 644,31 0,00 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 1 352 684,00 1 164 421,57 86,08
750 Administracja publiczna 329 017,00 327 107,28 99,42

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 746,00 1 746,00 100,00

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 15 500,00 15 555,00 100,35

756
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej

16 349 551,00 16 710 470,50 102,21

758 Różne rozliczenia 14 729 631,00 14 734 380,15 100,03
801 Oświata i wychowanie 726 679,00 727 130,48 100,06
851 Ochrona zdrowia 132 752,00 136 332,31 102,70
852 Pomoc społeczna 661 945,00 669 518,93 101,14

853 Pozostałe zdania w zakresie polityki 
społecznej

738 294,31 645 828,75 87,48

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 000,00 4 000,00 100,00
855 Rodzina 13 031 017,00 13 010 098,54 99,84

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 3 122 008,00 3 124 897,25 100,09

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 100,00
926 Kultura fizyczna 70 000,00 66 912,00 95,59

Ogółem 52 842 899,80 52 463 017,61 99,28

I
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w Przewodowicach, rozbudowano budynek SP w Konopnicy oraz zmodernizowano budynek 
SP w Starej Wojskiej. Pozostałe zmiany stanu mienia komunalnego w porównaniu z rokiem 
2020 wynikają z przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji posiadanego zasobu oraz 
usunięciu z ewidencji strażnic OSP niebędących własnością Gminy.

Budynki i lokale będące własnością Gminy Rawa Mazowiecka

Budynki Wartość (zł) ।
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

budynki mieszkalne po b. szkołach 1 411 543,50
budynek mieszkalny w Julianowie 44 363,05

b. Ośrodek Zdrowia w Kurzeszynie 544 288,89
kontenery mieszkalne 39 783,92

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie
1 332 409,45 

wzrost o 306 355,28 - utworzenie terenu zieleni

budynki administracyjno - biurowe
2 738 898,29 

wzrost o 64 - modernizacja sieci LAN
budynek komunalny przejęty po byłej szkole w Kaleniu 35 437,39

budynek po przejętej SP w miejscowości Rossocha 151 769,07

remizy strażackie
512 868,80 

spadek o 177 988,30 - zmiana po inwentaryzacji 
zasobu gminnego

Izba Tradycji Ludowej w Wilkowicach 794 234,08

Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach 1 142 783,41 
wzrost o 56 111,40 - przebudowa kotłowni

świetlica gminna w Przewodowicach 603 345,56
punkt skupu żywca 175 197,05

pozostałe budynki niemieszkalne
72 334,89 

spadek o 18 090,46 - zmiana po inwentaryzacji 
zasobu gminnego

Gminny Zespół do spraw Oświaty

budynki szkolne i przedszkolne

14 974 426,94 
wzrost o 2 071 630,58 - rozbudowa SP w Konopnicy 

wzrost o 49 200,00 - modernizacja SP w Starej 
Wojskiej

budynki gospodarcze 6 304,15
budynki mieszkalne - SP w Starej Wojskiej 121 951,11

sale gimnastyczne (Boguszyce, Stara Wojska, 
Kurzeszyn)

5 524 167,22

boiska sportowe
398 413,75 

wzrost o 271 483,19 - budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy SP w Boguszycach

ogrodzenie i utwardzenie placu szkolnego 278 709,69
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

kontenery mieszkalne 10 000,00
Ogółem 30 913 230,21

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 2021 r. złożono 11 wniosków 
o przydział mieszkania komunalnego lub socjalnego z zasobów Gminy. Na dzień 31 grudnia 
jeden lokal w miejscowości Dziurdzioły był niezamieszkały ze względu na złe warunki
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III. Środki transportowe

Wartość środków transportowych będących własnością Gminy

Środek transportu Wartość (zł)

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

samochody strażackie - sztuk 8
578 768,23 

spadek o 54 548,67 - sprzedaż 3 
samochodów

pług odśnieżny 23 912,00
samochód osobowy Skoda Fabia II UG 36 500,00

samochód osobowy (mikrobus) VW Carawelle 148 461,00
samochód osobowy (mikrobus) VW Caravelle 124 500,00

Gminny Zespół do spraw Oświaty
autobus szkolny GIMBUS 274 500,00

samochód osobowy (mikrobus) VW Caravelle 132 563,00
specjalistyczny wózek (schodołaz) do przewozu 

niepełnosprawnego ucznia po terenie szkoły
5 000,00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
samochód osobowy Panda 28 300,02

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
samochód ciężarowy Skoda Praktik 20 813,01

agregat prądotwórczy 46 297,20
przyczepa 19 680,00

samochód osobowy PEUGEOT PARTNER 21 500,00
Ogółem 1 460 794,46

IV. Infrastruktura

Wodociągi:

1) długość sieci wodociągowej
2) ilość przyłączy
3) liczba odbiorców

Kanalizacja:

-177 km,
-3323,
- około 8 500 osób.

1) zbiorowa
2) ilość przyłączy

Drogi:

-16,1 km, 
-210.

1) krajowe -38,340 km,
(w tym 29,550 km - droga ekspresowa S-8),
2) wojewódzkie
2) powiatowe
3) gminne
4) wewnętrzne bitumiczne

-22,616 km, 
-64,216 km, 
- 79,299 km, 
-42,100 km.
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wody na podstawie aktualnych pozwoleń wodnoprawnych. Każde ujęcie wód głębinowych jest 
opomiarowane wodomierzem. Niewielką ilość wody zakład zakupuje od miejskiego 
przedsiębiorstwa wodociągowego Rawik. Wszystkie przyłącza wodociągowe są 
opomiarowane poprzez zainstalowane wodomierze, w tym część z odczytem radiowym.

Ilości ścieków odebranych przez gminną sieć kanalizacyjną i oczyszczonych 
w oczyszczalni w Kurzeszynie w poszczególnych latach [ m3]
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Inwestycje na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w 2021 r.

W minionym roku, dzięki zaangażowaniu środków własnych oraz współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Gmina Rawa Mazowiecka zrealizowała 
inwestycje opiewające na kwotę 9 984 478,83 zł, skupiając się na najważniejszych problemach 
sygnalizowanych przez mieszkańców tj. infrastrukturze drogowej, energetycznej, sieci 
wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody, nowoczesnym szkolnictwie, 
bezpieczeństwie oraz kulturze i sporcie.

Wydatki inwestycyjne Gminy Rawa Mazowiecka w latach 2016 - 2021

Wydatki inwestycyjne ■ Przebudowa dróg gminnych

II
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Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Rossocha

Zakres robót obejmował odtworzenie i wzmocnienie profilu drogi 
przez ułożenie siatki z włókien szklanych i wyrównanie podłoża 
bitumicznego betonem asfaltowym, odtworzenie warstwy 
ścieralnej, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz 
wykonanie korekty zjazdów.

- długość drogi - 1,36 km
- wartość zadania wraz z kosztami nadzoru -

335 852,77 zł
- inwestycja sfinansowana ze środków własnych

Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wołucza

Zakres robót obejmował częściowe wykonanie 
podbudowy z kruszywa łamanego na podłożu 
stabilizowanym cementem, wykonanie warstwy 
wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, remont 
istniejącego przepustu oraz korektę zjazdów.

- długość drogi - 1,99 km
— wartość zadania wraz z kosztami nadzoru — 

823 287,35 zł
- inwestycja sfinansowana ze środków 

własnych

Remont drogi wewnętrznej Boguszyce Małe - Garlów

Zakres robót obejmował rozbiórkę istniejącej 
nawierzchni, wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego na podłożu stabilizowanym cementem, 
wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego, uzupełnienie poboczy kruszywem 
łamanym, odtworzenie chodnika i zjazdu do szkoły, 
wymianę oznakowania pionowego oraz odtworzenie 
oznakowania poziomego.

- długość drogi - 0,27 km
- wartość zadania wraz z kosztami nadzoru -

305 536,08 zł
- inwestycja sfinansowana ze środków własnych

g
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Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Matyldowie

Dzięki dofinasowaniu z WFOŚiGW przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie został 
utworzony teren zieleni wraz z bazami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmował 
m.in. nasadzenia drzew, krzewów i roślin wieloletnich (wraz z tabliczkami informacyjnymi), 
budowę obiektów małej architektury takiej jak altana, ławki, kosze na śmieci czy stojak na 
rowery oraz montaż tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej tj. wrzutki - jakie to 
zwierzę?, sprawność - ekolog - odnawialne źródła energii, ekologiczne koło wiedzy, leśne 
cymbały, pamięciówka - ekoznaki. Dodatkowo zbudowano mini plac zabaw oraz 
zaaranżowano miejsce na ognisko.

Koszt-304 715,28 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW - 119 814,00 zł

teren GOK Matyldów przed teren GOK Matyldów po

Budowa piłkochwytów na boisku do rekreacji w Wołuczy

W odpowiedzi na potrzeby klubów 
sportowych i mieszkańców dokonano 
modernizacji infrastruktury boiska 
sportowego w miejscowości Wołucza 
poprzez budowę 241 mb piłkochwytów.

Koszt - 83 640,00 zł
Dofinansowanie w ramach programu 
„Infrastruktura sportowa Plus” - 
66 912,00 zł

l
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4. Wiata drewniana w Sołectwie Huta Wałowska - Janolin

Z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Huta 
Wałowska - Janolin zakupiono 
i zamontowano wiatę drewnianą na potrzeby 
organizacji spotkań mieszkańców i Koła 
Gospodyń Wiejskich.

Koszt - 12 000,00 zł

Dofinansowanie w ramach projektu 
„Sołectwo na plus” - 10 000,00 zł

5. Zagospodarowanie działki gminnej w Sołectwie Kurzeszyn

Z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Kurzeszyn 
dokonano wymiany ogrodzenia placu oraz utwardzono 
teren wokół altany kostką brukową oraz kamieniem.

Koszt - 12 000,00 zł

Dofinansowanie w ramach projektu „Sołectwo na plus” 
-10 000,00 zł

III. Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka

W 2021 r. po raz drugi 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 15tys. 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 zgodnie z regulaminem konkursu. W ramach konkursu na rok 2021 wpłynęło 
16 zgłoszeń, w tym 12 na zadania inwestycyjne i 4 na zadania integracyjne. Biorąc pod uwagę 
środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy dofinansowanie uzyskały 
Sołectwa Matyldów, Kaleń, Byszewice, Podlas - na zadania inwestycyjne oraz Sołectwa 
Wikowice, Jakubów, Pukinin - na zadania integracyjne.

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Byszewice - 11 917,50 zł
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy

W 2021 r. zakończono rozbudowę z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy 
Łączna wartości inwestycji wyniosła ponad 2 min złotych. 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.

Koszt (2021 r.) - 1 308 289,59 zł

Dofinansowanie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 084 360,00 zł

W ramach środków własnych w roku ubiegłym dokonano również modernizacji instalacji 
kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej (49 200,00 zł). Prace 
polegały na wykonaniu nowej studzienki deszczowej i odprowadzenie wody na tereny zielone, 
wykonaniu nowej studni przy szambie oraz ustawieniu kręgów i wyłazu na szambie 
i studzience.

Dzięki dofinansowaniu z programu „Laboratoria Przyszłości” realizowanego przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów szkoły na terenie gminy pozyskały wsparcie finansowe w kwocie 240 000,00 zł. 
W ramach programu zakupiono nowoczesne wyposażenie pracowni, które ma sprzyjać 
rozwijaniu zainteresowań uczniów i odkrywaniu ich talentów, m.in. drukarki 3D, roboty 
edukacyjne, mikrokontrolery, mikrofony, oświetlenie, gogle wirtualnej rzeczywistości oraz 
narzędzia do obróbki drewna.

W roku 2021 pozyskano również środki zewnętrzne w kwocie 105 000,00 zł w ramach 
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”.
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Remont pomieszczeń w budynku OSP w Przewodowicach na potrzeby świetlicy 
integracyjne - kulturalnej

Koszt-196 117,54 zł
Dofinansowanie w ramach RPO Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze
Stowarzyszenia LGD Kraina Rawki - 40 000,00 zł
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Renowacja zabytkowej kapliczki drewnianej w miejscowości Podlas

W trosce o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego dla przyszłych pokoleń 
dokonano renowacji przydrożnej kapliczki 
drewnianej w miejscowości Podlas poprzez 
zabezpieczanie i odtworzenie elementów 
drewnianych stanowiących bezpośrednie 
otocznie miejsca kultu religijnego. Zakres 
prac obejmował wyczyszczenie szczebli oraz 
belek, wyprofilowanie furtki zamykającej 
kapliczkę, uzupełnienie ubytków w poszyciu 
dachowym oraz zakup i montaż drewnianego 
mostka.

Koszt - 34 034,00 zl

Dofinansowanie w ramach programu „Mała architektura zabytkowa” - 20 000,00 zł

Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

W roku 2021 Gmina Rawa Mazowiecka udzieliła powiatowi rawskiemu w Rawie 
Mazowieckiej pomocy finansowej w kwocie 87 130,00 zl z przeznaczaniem na rozbudowę 
Szpitala Św. Ducha. 6 grudnia 2021 r. na terenie Szpitala odbyła się uroczystość podpisania 
i wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowego Bloku Operacyjnego oraz Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z wyposażeniem. Inwestycja o wartości 
17 610 000,00 zł uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 9 000 000,00 zł. W roku 2022 wsparcie Gminy Rawa Mazowiecka przekaże na ten 
cel 784 170,00 zł.
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towarzyskiego, tańce integracyjne, wyjazd do teatru lalek „Arlekin”, warsztaty teatralne, 
wycieczka etnograficzna - skansen w Maurzycach, Muzeum w Łowiczu, profilaktyka 
zdrowego odżywiania (wykłady cykliczne), teatr oczami dzieci (wyjazd na spektakl 
w wykonaniu uczniów SP Lesiew), wizyta w Małym Muzeum Drewna w Wólce Lesiewskiej, 
udział w pikniku funduszy unijnych w Boguszycach (wystawa prac uczestników Klubu 
Seniora), działania charytatywno - aktywizujące (lepienie pierogów na aukcję charytatywną), 
aromaterapia (wykonanie świec sojowych), Decupage (poznawanie metody, warsztaty 
praktyczne), blok filmowy i dyskusja na temat określonego tytułu (zajęcia cykliczne), zajęcia 
jesienne (tworzenie kompozycji i lampionów z liści), koszyczki z sznurka jutowego (zajęcia 
praktyczne), imprezy taneczne (dzień kobiet, andrzejki, ostatki), wspólna organizacja spotkań 
okolicznościowych (wigilia, spotkanie wielkanocne), dzień piękności i urody (poznawanie 
tajników sztuki makijażu i dbania o dobry stan skóry), karaoke (zajęcia cykliczne), obchody 
Europejskiego Dnia Seniorami, terapia śmiechem (oglądanie kabaretów, zajęcia cykliczne).

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r. Koszt całkowity zadań realizowanych przez 
Gminę Rawa Mazowiecka wynosi 1 489 042,00 zł, natomiast kwota dofinansowania stanowi 
kwotę 1 202 842,00 zł. Wkład własny Gminy w postaci wkładu rzeczowego - użyczenie lokalu 
na potrzeby Klubu Seniora i Domu Dziennego Pobytu wynosi 286 200,00 zł. W roku 2021 na 
realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 668 028,75 zł.

V II. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji

Związany z pandemią kryzys stanowi wyzwanie dla procesu podejmowania decyzji, 
planowania i organizowania środków materialnych i pozamaterialnych niezbędnych do 
udzielenia wsparcia obywatelom, jak również dla samych struktur instytucjonalnych oraz 
zasobów administracji publicznej. Mimo spowolnienia gospodarczego w kraju, Gmina Rawa 
Mazowiecka stopniowo realizowała inwestycje zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2021. 
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskano bezzwrotne wsparcie 
finansowe w kwocie 4 084 929,45 zł. W 2021 zostały wydatkowane środki w kwocie 
1 084 360,00 zł, co stanowiło 52,75 % wykorzystanych środków z RFIL na sfinansowanie 
rozbudowy i przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Konopnicy. Środki finansowe 
pochodzące z drugiego naboru w kwocie 2 000 000,00 zł, stanowiące 96,85% zostały 
przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Wilkowicach”, 
którego całkowita wartość wyniosła 2 065 570, 00 zł. Pozostałe środki w kwocie 
1 000 000,00 zł pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną wykorzystane na 
inwestycyjne zadanie jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. pod nazwą: „Remont drogi 
Pokrzywna - Linków”. Gmina Rawa Mazowiecka pozyskała w 2021 roku wsparcie finansowe 
dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej 
w kwocie 50 000 zł, przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie realizacji 
projektów w sołectwach „Sołectwo na Plus” na następujące inwestycje:

- „Doposażenie siłowni zewnętrznej w Boguszycach”,
- „Wiata drewniana - dobre miejsce na spotkania”,
- „Stworzenie kompleksowego miej sca integracj i mieszkańców sołectwa Kurzeszyn poprzez 

zagospodarowanie działki gminnej”,

|_____
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Inwestycje finansowane i dofinansowane ze środków zewnętrznych realizowane w 2021 r.

Lp. Podmiot udzielający 
dofinansowania Nazwa programu Beneficjent Nazwa zadania

Koszt całkowity 
zadania

Kwota 
dofinansowania

% 
dofinansowania

Okres 
realizacji 
zadania

1
Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ- 
SYSTEM S.A.

Doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu 
IT do nauki zdalnej oraz wsparcie 
psychologiczno - pedagogiczne uczniów

SP w Konopnicy. SP 
w Kurzeszynie. SP w 
Starej Wojskiej

Zakup ekranów multimedialnych i pomocy 
dydaktycznych do pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacy jnych

30 000,00 30 000,00 100,00 2021

2 Województwo Łódzkie

Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność" 
z wyłączeniem projektów grantowych oraz 
operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020

Gminny Ośrodek 
Kultury w Matyldowie

"Rawska Ofensywa Kulturalna - organizacja wydarzeń 
kulturalno-promocyjnych" 76 932,90 48 557,00 63,12 2021-2022

3

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w 
Łodzi

Ochrona ziemi Gmina Rawa 
Mazowiecka

"Odbiór transport i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu gminy Rawa Mazowiecka 
w 2021 roku”

41 340,42 34 618,00 83,74 2021

4 Województwo Łódzkie

Ochrona gruntów rolnych i leśnych. 
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych. 
Budowa/modemizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych

Gmina Rawa 
Mazowiecka Remont drogi wewnętrznej Dziurdzioły - Zarzecze 340 483,69 107 750,00 30,00 2021

5 Województwo Łódzkie Sołectwo na Plus Gmina Rawa 
Mazowiecka „Na skarpie” wyposażmy plac sołecki” 12 457,68 10 000,00 80,27 2021

6 Województwo Łódzkie Sołectwo na Plus Gmina Rawa 
Mazowiecka

"Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu rekreacji 
w Sołectwie Mai \ Idów" 12 000,00 10 000,00 83,33 2021

7 Województwo Łódzkie Sołectwo na Plus Gmina Rawa 
Mazowiecka

„Stworzenie kompleksowego miejsca integracji 
mieszkańców Sołectwa Kurzeszyn poprzez 
zagospodarowanie działki gminnej”

12 000,00 10 000,00 83,33 2021

8 Województwo Łódzkie Sołectwo na Plus Gmina Rawa 
Mazowiecka "Wiata drewniana - dobre miejsce na spotkania" 12 000,00 10 000,00 83,33 2021

9 Województwo Łódzkie Sołectwo na Plus Gmina Rawa 
Mazowiecka "Doposażenie siłowni zenętrznej w Boguszycach" 12 300,00 10 000,00 81,30 2021

10 Województwo Łódzkie Infrastruktura Sportowa Plus Gmina Rawa 
Mazowiecka

„Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej 
mieszkańców sołectwa Wołu cza i sąsiednich 
miejscowości poprzez modernizację infrastruktury 
boiska rekreacyjnego”

83 640,00 66 912,00 80,00 2021

11 Skarb Państwa - 
Wo jewoda Łódzki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Gmina Rawa 

Mazowiecka
Remont drogi gminnej nr 113127 E w miejscowości 
Niwna 665 487,81 332 743,00 50,00 2021

12 Województwo Łódzkie "Mała architektura zabytkowa" Gmina Rawa 
Mazowiecka

Renowacja kapliczki drewnianej przydrożnej 
w miejscowości Podlas wraz z jej otoczeniem poprzez 
zabezpieczanie i odtworzenie elementów drewnianych 
stanowiących bezpośrednie otocznie miejsca kultu 
religijnego”

34 034,00 20 000,00 58,76 2021
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VIII. Zamówienia publiczne

W 2021 roku odbyło się 11 przetargów nieograniczonych, w tym:

- 8 przetargów na roboty budowlane za kwotę 6 175 725,10 zł,

- 2 przetargi na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami,

- 1 przetarg na dostawę energii elektrycznej na kwotę 600 978,80 zł.

Zamówienia, których poszczególna wartość nie przekraczała kwoty 30 000 EURO zostały 
zrealizowane przez Gminę w 2021 roku w wysokości 5 107 034,95 zł.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

I. Gospodarka odpadami komunalnymi

Odpady komunalne na terenie gminy powstają przede wszystkim w sektorze gospodarstw 
domowych. W 2021 roku obowiązującą metodą opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi była metoda „od osoby”. Na podstawie złożonych deklaracji do systemu 
zadeklarowało się 7 697 osób oraz 45 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 w 2021 r. wynosiła 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 1 559 838,50 zł. Do 
budżetu wpłynęło z tego tytułu 1 557 130,02 zł. Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. 
wyniosły ogółem 87 888,30 zł.

Odpady z terenu gminy Rawa Mazowiecka odbierane są przez firmę ENERIS Surowce S.A. 
Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia odpadów komunalnych w 2021r. wynosił 18,87%. Poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r., wyniósł w 2021 r. 32,65%. Poziom odpadów 
przekazanych do składowania wyniósł 58,45%.
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W ramach realizacji zadania 4 - „Edukacja ekologiczna” samorząd Gminy Rawa Mazowiecka 
w kwietniu 2021 r. aplikował o dotację w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie 
- edycja 2021” na dwa zadania: „Utworzenie punku dydaktycznego na potrzeby prowadzenia 
zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Starej 
Wojskiej” oraz „Utworzenie punku dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych 
z edukacji ekologicznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Pukininie”. Decyzją Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nie uzyskały 
one dofinansowania z uwagi na brak wymaganej minimalnej liczby punktów w ocenie 
merytorycznej.

Gmina Rawa Mazowiecka w ramach prac wrażających Strategię na początku 2021 roku ze 
środków własnych zrealizowała inwestycję, polegającą na zakupie i instalacji lamp solamych. 
Nowe, ekologiczne lampy drogowe, zasilane energią odnawialną (słońce i wiatr) 
z panelem fotowoltaicznym oraz wiatrakiem uzupełniają oświetlenie uliczne 
w miejscowości Boguszyce. W ramach ujętego w Strategii zadania 5 „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego oraz uzupełnienie o nowe punkty” została również zrealizowana 
inwestycja pn.: Budowa świetlenia ulicznego w miejscowości Pukinin przy drodze 
wojewódzkiej 707 „Skierniewice - Nowe Miasto”, której głównym celem oprócz oczywistych 
korzyści ekonomicznych i racjonalizacji użytkowania energii na potrzeby mieszkańców jest 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drodze.

W ramach realizacji zadania 3 „Montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach 
użyteczności publicznej” została wykonana instalacja fotowoltaiczna oraz zamontowano 
kominek na biomasę w budynku OSP Przewodowice w ramach projektu 
pn. „Termomodemizacja budynku OSP w Przewodowicach”. Zadanie to zostało 
dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Łódzkiego.

Gmina Rawa Mazowiecka w ramach zadania 4 - „Edukacja ekologiczna” uzyskała wsparcie 
finansowe od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
w formie pożyczki i dotacji na realizację zadania pn.: „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami 
edukacyjnymi przy świetlicy integracyjne - kulturalnej w miejscowości Przewodowice. 
Umowa została podpisana w dniu 6 grudnia 2021 r. Zadanie to w całości zostanie zrealizowane 
do dnia 31 października 2022 r.

Gmina Rawa Mazowiecka w ramach zadania 4 „Zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby 
Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka” planuje w najbliższym czasie zakupić na potrzeby 
samorządu (jst) samochód z napędem hybrydowym, wyposażonym w jeden silnik spalinowy 
i jeden lub kilka elektrycznych, aby zmniejszyć zużycie paliwa zwiększając, tym samym 
wydajność energetyczną i zmniejszając emisję spalin.
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— wsparcie w kwocie 3 000,00 zł otrzymało Rawskie Stowarzyszenie Amazonek na 
realizację zadania „Zwycięskie Amazonki”,

- wsparcie w kwocie 3 000,00 zł otrzymało „Stowarzyszenie „Nowe życie w Rawie”.

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.

IX. Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa 
Mazowiecka

Samorząd Gminy Rawa Mazowiecka półtora roku temu opracował 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 Warszawie w ramach programu priorytetowego „GEPARD II - transport 
niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, przyjęty do realizacji przez 
jednostkę samorządu terytorialnego 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 
zastąpienia pojazdów napędzanych paliwem konwencjonalnym, czystym taborem 
zeroemisyjnym ma drogach gminnych. 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 innymi gminami w celu koordynacji działań w regionie. Gmina Rawa 
Mazowiecka jest ściśle połączona funkcjonalnie z miastem Rawa Mazowiecka, dlatego 
konieczna jest koordynacja działań pomiędzy tymi dwoma jednostkami samorządowymi

I
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VH. Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016-2022

Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 została przyjęta uchwałą 
nr XVIII/99/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. i jest jednym z najważniejszych dokumentów, który 
określa priorytety, cele i kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego gminy. Stanowi ona 
zapis świadomych wyborów mieszkańców i wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać 
gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentną 
poprawę warunków życia.

W roku 2021 zrealizowano następujące zadnia inwestycyjne zaplanowanie w Strategii Rozwoju 
Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022:

Lp.
Planowane 

zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2021 r.

zadanie opis zadania

Ochrona środowiska 
naturalnego Gminy Rawa 
Mazowiecka poprzez 
zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków 
publicznych oraz budowę 
oświetlenia ulicznego LED

termomodemizacja budynku 
komunalnego w Rossosze

termomodemizacji budynku OSP 
w Przewodowicach

- ocieplenie budynku
- wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na 

piec na biomasę pod postacią granulatu 
drzewnego, montaż pompy ciepła powietrze- 
woda

- ocieplenie budynku
- wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na 

ogrzewanie elektryczne
- montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 

ekokominka

1

3

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Przebudowa i budowa dróg na 
terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka

, , , , . - 6 szt. lamp zasilanych energią odnawialnąmontaż lamp solamych w miejscowości„ (słonce i wiatr) z panelem fotowoltaicznym
Boguszyce .oraz wiatrakiem
dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy - dofinansowaniem objęto 5 rodzin
Rawa Mazowiecka
- remont drogi gminnej Nr 11612E w miejscowości Niwna
- remont drogi wewnętrznej Dziurdzioly - Zarzecze
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kurzeszynek
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wołucza
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Rossocha
- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Julianów
- remont drogi wewnętrznej Boguszyce Małe - Garłów

5

6

7

Remont i termomodemizacja 
OSP Przewodowice

Przebudowa remizy OSP 
w Niwnej

Budowa boiska 
pełnowymiarowego do piłki 
nożnej w Garłowie
Budowa boiska jako przestrzeni 
sportowej i kulturalnej 
w Boguszycach

termomodemizacji budynku OSP 
w Przewodowicach wraz z instalacja 
fotowoltaiczną

remont budynku strażnicy OSP Niwna

etap I: budowa boiska do piłki nożnej - 
zrealizowano w 2019 r.

etap U: budowa boiska 
wielofunkcyjnego

ocieplenie budynku
wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na 
ogrzewanie elektryczne
montaż instalacji fotowoltaicznej oraz 
ekokominka
rozbudowa budynku o pomieszczenie sali dla 
50 osób
przebudowa istniejących pomieszczeń wraz 
ze zmianą konstrukcji dachu 
zagospodarowane kostką terenu wokół 
budynku

budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni
3-torowej ze zeskocznią do skoku w dal oraz 
koła rzutni do pchnięcia kulą przy Szkole 
Podstawowej w Boguszycach (miejscowość: 
Garłów)
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- 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,
- termomodemizacja budynków, w których do ogrzewania wykorzystuje się energię 

elektryczną.

Przez teren gminy przebiegają sieci gazowe budowane przez przedsiębiorstwa SIMĘ Polska 
i PSG Sp. z o.o., do których istnieje możliwość podłączenia gospodarstw domowych oraz 
obiektów użyteczności publicznej.

Zestawienie instalacji grzewczych w budynkach będących własnością 
Gminy Rawa Mazowiecka

Lokalizacja obiektu Rodzaj paliwa
budynek Urzędu Gminy gaz ziemny

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie ogrzewanie elektryczne - fotowoltaika
Izba Tradycji Ludowej w Wilkowicach ogrzewanie elektryczne

Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach gaz ziemny
świetlica gminna w Przewodowicach ogrzewanie elektryczne - fotowoltaika

SP w Boguszycach olej opałowy
SP w Konopnicy gaz ziemny

SP w Kurzeszynie ekogroszek
SP w Starej Wojskiej ekogroszek

SP w Pukininie olej opałowy
remiza OSP Niwna ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła

remiza OSP Konopnica ekogroszek
b. Ośrodek Zdrowia w Kurzeszynie ekogroszek
budynek mieszkalny w Julianowie -

budynek po przejętej SP w miejscowości Rossocha
piec na biomasę pod postacią granulatu drzewnego, 

pompa ciepła
budynek mieszkalny Dziurdzioły ekogroszek

budynek komunalny przejęty po byłej szkole w Kaleniu -

W roku 2021 zamontowano 6 szt. lamp solamych, zasilanych energią odnawialną (słońce 
i wiatr) z panelem fotowoltaicznym oraz wiatrakiem w miejscowości Boguszyce. Koszt 
inwestycji wyniósł 53.700,00 zł. Ukończono dwa zadania inwestycyjne pod nazwą 
„Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby 
Dziennego Domu Pobytu i jego termomodemizacja” oraz „Termomodemizacja budynku 
komunalnego w miejscowości Rossocha gm. Rawa Mazowiecka”, które swoim zakresem 
obejmowały przeprowadzenie głębokiej termomodemizacji budynku OSP w Przewodowicach 
wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz głębokiej termomodemizacji mieszkalnego 
budynku komunalnego wRossosze. W budynku OSP Przewodowice dokonano wymiany 
źródła ciepła z pieca węglowego na ogrzewanie elektryczne. Na budynku zamontowano 
instalację fotowoltaiczną o mocy 11,47 kW oraz ekokominek w pomieszczeniu świetlicy 
integracyjno - kulturalnej. W 2021 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej gm. Rawa 
Mazowiecka” w ramach, którego dokonano wymiany źródła ciepła z pieca węglowego na

i 
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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.

Gmina Rawa Mazowiecka na początku 2021 roku ze środków własnych zrealizowała 
inwestycję, polegającą na zakupie i instalacji lamp solamych w miejscowości Boguszyce, 
zasilanych energią odnawialną, wyposażonych w panel fotowoltaiczy oraz wiatrak. Koszt 
inwestycji wyniósł 53 700,00 zł. Ukończono również dwa zadania inwestycyjne pod nazwą 
„Dostosowanie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach na potrzeby 
Dziennego Domu Pobytu i jego termomodemizacja” oraz „Termomodemizacja budynku 
komunalnego w miejscowości Rossocha gm. Rawa Mazowiecka”, które swoim zakresem 
obejmowały przeprowadzenie głębokiej termomodemizacji budynku OSP w Przewodowicach 
wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz głębokiej termomodemizacji mieszkalnego 
budynku komunalnego w Rossosze. Gmina Rawa Mazowiecka otrzymała na ten cel 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz 
Stowarzyszenia Lokalna Grapa Działania „Kraina Rawki”. W budynku OSP Przewodowice 
dokonano wymiany źródła ciepła z pieca węglowego na ogrzewanie elektryczne. Na budynku 
zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 11,47 kW oraz ekokominek w pomieszczeniu 
świetlicy integracyjne - kulturalnej. Montaż paneli został poprzedzony wykonaniem audytu 
efektywności energetycznej w zakresie szczegółowego doboru mocy instalacji.

W 2021 r. zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa 
i nadbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej gm. Rawa Mazowiecka” 
w ramach, którego dokonano wymiany źródła ciepła z pieca węglowego na ogrzewanie 
elektryczne oraz zamontowano pompę ciepła o pojemności 200 dm3.

W budynku komunalnym w Rossosze dokonano wymiany źródła ciepła z pieca węglowego na 
piec na biomasę pod postacią granulatu drzewnego o mocy 32kW oraz zamontowano pompę 
ciepła powietrze-woda o mocy 15,5 kW. Ponadto dokonano przebudowy kotłowni w budynku 
Centrum Aktywności Kulturalnej, polegającej na wymianie źródła ciepła z kotła węglowego na 
kocioł gazowy.

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka o umożliwienie 
budowy farm fotowoltaicznych na działkach prywatnych, 24 września 2021 r. Rada Gminy 
podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka.

W ramach zadania 4 „Zakup pojazdów elektrycznych na potrzeby Urzędu Gminy Rawa 
Mazowiecka” ujętego w „Strategii Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa 
Mazowiecka” samorząd planuje zakup samochodu z napędem hybrydowym, wyposażony 
w jeden silnik spalinowy i jeden lub kilka elektrycznych, aby zmniejszyć zużycie paliwa 
i emisję spalin oraz zwiększyć, tym samym wydajność energetyczną. Zadanie to zostało 
zaplanowane w budżecie gminy na rok 2022.
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