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Wstęp 
 
Sprawozdanie z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-
2025 przedstawia stan realizacji projektów rewitalizacyjnych wpisanych do powyższego programu. 
Projekty są podzielone na kategorie według stopnia ich realizacji. 

• Zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym - projekty, których realizacja została 
zakończona w 2017 roku. 

• Zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, których realizacja została 
zakończona w 2018 roku. 

• Projekty w trakcie realizacji - projekty, które są realizowane. 

• Projekty niezrealizowane - projekty, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie.  

• Projekty uzupełniające - projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a 
które zostały zrealizowane lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Programie. 

Informacje na temat stanu realizacji poszczególnych projektów uzyskano na podstawie kart oceny  
realizacji poszczególnych projektów przekazanych przez Wydziały Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka 
oraz wypełnione przez inne podmioty uczestniczące we wdrażaniu procesu rewitalizacji. 
Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka 

Lp Nazwa projektu 

1 Rozwój Usług Wspierania Rodziny 

2 Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji 

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

4 Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 

5 Rawa Gra dla Wszystkich 

6 Pomóż Innym i Sobie 

7 W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy  Poznajemy 

8 Rawscy Skauci jak Zawisza 

9 Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 

10 Bycie EKO Się Opłaca 

11 Program Aktywizacja i Integracja 

12 Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 

 

Projekty zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym 

W 2017 roku została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: „Rozwój Usług 
Wspierania Rodziny” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 
oraz „W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy” realizowany przez oraz 
Przedszkole Miejskie nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” w Rawie Mazowieckiej. Ich realizacja została 
szczegółowo opisana w zeszłorocznym sprawozdaniu. W projekcie „Rozwój Usług Wspierania 
Rodziny” zmianie, w odniesieniu do raportu otwarcia, uległy wartości docelowe, które zostaną 
przedstawione w raporcie z monitoringu.  
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I Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym 

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja czterech projektów podstawowych: 
1. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni  
2. Rawa Gra dla Wszystkich 
3. Pomóż Innym i Sobie 

Lp Nazwa projektu Podmiot 
realizujący 

Szacowany 
koszt 

projektu 

Cele projektu 

1 Rawscy Seniorzy Sprawni 
i Aktywni 

Stowarzyszenie 
Rawski 
Uniwersytet 
Trzeciego 
Wieku 

70 000,00 zł Główny cel to zwiększenie 
świadomości prozdrowotnej i 
wzrost aktywności społecznej 
osób starszych  

2 Rawa Gra dla Wszystkich Stowarzyszenie 
TOPORY 

20 000,00 zł Główny cel to aktywizacja 
społeczna i budowanie 
kompetencji społecznych dzieci 
i młodzieży 

3 Pomóż Innym i Sobie Fundacja 
„Obudźmy 
Nadzieję” 

20 000,00 zł Główny cel to przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych i starszych 
oraz promocja idei 
wolontariatu 

 

1. Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 
W ramach realizacji projektu odbywały się cotygodniowe zajęcia  zgodnie z rokiem akademickim 
począwszy od września do czerwca. Prowadzono zajęcia z informatyki i języka angielskiego. W 
ramach zajęć sportowych odbywały się ćwiczenia typu joga, aerobic, aqua aerobic, fit ball oraz 
zumba. Podczas warsztatów artystycznych zorganizowano zajęcia z dziedziny malarstwa i rękodzieła, 
a także „saloniki poezji”. Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadził także zajęcia aktywizujące, 
integracyjne oraz warsztaty m.in. kulinarne czy florystyczne. 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Liczba godzin zajęć językowych 40 40 

Liczba godzin zajęć sportowych 200 200 

Liczba godzin zajęć warsztatów artystycznych 80 80 

Liczba zajęć edukacyjnych o tematyce 
prozdrowotnej 

18 18 

Wskaźniki rezultatu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach, 
warsztatach ogółem 

100 102 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach, 
warsztatach pochodzących z obszaru rewitalizacji 

32 32 

Liczba nowych członków organizacji Uniwersytet III 
Wieku ogółem 

10 12 

Liczba nowych członków organizacji Uniwersytet III 
Wieku z obszaru rewitalizacji 

4 4 
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Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Rawscy Seniorzy 
Sprawni i Aktywni 

15 514,98 zł Składki 
członkowskie 
 
Środki 
zewnętrzne 
Urząd Miasta 
 
darowizny 

7 815,00 zł 
 
 
 
 

7 000,00 zł 
 

4 000,00 zł 

5 514,98 zł 
 
 
 
 

7 000,00 zł 
 

3 000,00 zł 

 

2. Rawa Gra dla Wszystkich 

W ramach realizacji projektu odbyły się następujące imprezy przeznaczone zarówno dla osób z 
obszaru rewitalizacji, jak i spoza niego: 
Topogranie -  3 maja, podczas imprezy „Radosne święto” 
Gra Miejska  „Na szlaku historii” 
Topogranie - 1 czerwca 
Topogranie  - 15 lipca, podczas festiwalu „Rawa Gra Szanty” 
Gra Miejska  „Pirackim szlakiem” - 15 lipca 
Gra Miejska  „Mali Powstańcy”- 1 sierpnia 
Warsztaty Gier Narracyjnych -  15 sierpnia 
Topogranie  -  15 września, podczas „Pikniku Niepodległościowego” 
Gra Miejska  „Rawscy Patrioci” - 15 września 
Warsztaty Gier Narracyjnych - 30 października 
Topogranie - 6 grudnia 
 
Ponadto na obszarze rewitalizowanym, m.in. dla mieszkańców tego obszaru, zostały zrealizowane 
następujące inicjatywy: 
a. Rawska Kraina Łagodności - był to event składający się z trzech części: 
-prelekcja na tematy związane z historią (zwłaszcza lokalną), historią sztuki albo prezentacją prozy lub 
liryki lokalnego twórcy, 
-wystawa malarstwa, rzeźby,  fotografii lokalnych lub regionalnych twórców, 
-występ muzyczny utrzymany w tonie „łagodności” czyli jazz, blues, piosenka autorska, turystyczna, 
studencka, poezja śpiewana w wykonaniu profesjonalnych artystów z całej Polski. 
b. turniej brydżowy „Rawa Gra w Brydża” 
c. dwa dni tematyczne: 
- dla miłośników twórczości Andrzeja Sapkowskiego. 
- nauka gry w brydża dla początkujących.  
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Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Liczba edycji  rawskiego dnia gier, konkursów i 
zabaw skierowanych do najmłodszych mieszkańców 
Rawy 

7 7 

Liczba turniejów/ gier  zorganizowanych dla 
najmłodszych mieszkańców Rawy Mazowieckiej 

4 4 

Wskaźniki rezultatu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Liczba uczestników biorących udział w 
zorganizowanych wydarzeniach w odniesieniu do 
jednego spotkania 

30 30 

Liczba uczestników biorących udział w 
zorganizowanych wydarzeniach całościowo 

85 120 

Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru 
rewitalizacji 

4 5 

Liczba nowych członków Stowarzyszenia  ogółem 8 12 

 
Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Rawa Gra dla 
Wszystkich 

27 164,00 zł Budżet miasta 
 
Budżet państwa 
 
Środki własne  
 
Wkład osobowy 

15 000,00 zł 
 

400,00 zł 
 

2 000,00 zł 
 

9 764,00 zł 

15 000,00 zł 
 

400,00 zł 
 

2 000,00 zł 
 

9 764,00 zł 

 

3. Pomóż Innym i Sobie 

W ramach realizacji projektu były podejmowane następujące działania: 
1. Promocja projektu oraz rekrutacja jego uczestników w zakresie wolontariatu poprzez roznoszenie 

ulotek, organizowanie spotkań, pogadanki w siedzibie Fundacji oraz na terenie rewitalizowanym, 

ogłoszenia w lokalnej prasie, na portalu społecznościowym Facebook, stronie internetowej Fundacji 

www.obudzmynadzieje.eu, wydruk ulotek oraz materiałów promocyjnych.  

2. Organizowano spotkania, szkolenia i warsztaty mające na celu przybliżyć ideę oraz potrzebę 

rozwoju wolontariatu. Celem spotkań z mieszkańcami miasta,  w szczególności obszarów 

rewitalizowanych, było pokazanie  korzyści wynikających z bycia wolontariuszem, potrzeba  wsparcia 

dla osób wymagających opieki oraz rekrutacja wolontariuszy. Promocja wolontariatu była 

prowadzona podczas następujących wydarzeń: 

- Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokusin 

- obchodów święta Konstytucji 3-go Maja 

- happeningu „Miasteczko Wolontaryjne” w ramach „Dni Rawy” 

- warsztatów interpersonalnych i szkoleń dla wolontariuszy. 

http://www.obudzmynadzieje.eu/


6 
 

Podjęto rozmowy z Dyrektorami szkół z terenu Miasta Rawa Mazowiecka, dotyczące promocji i 

rozwoju wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. W ramach Światowego Dnia Wolontariatu odbyło się 

w siedzibie Fundacji spotkanie integracyjne.  

3. W siedzibie Fundacji zorganizowano kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W kursie wzięli udział 

wolontariusze Fundacji oraz mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka. Wszyscy kursanci otrzymali 

zaświadczenia oraz zestawy pierwszej pomocy.             

 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Liczba akcji promocyjnych organizowanych przez 
fundację 

6 6 

Liczba warsztatów/kursów w zakresie pierwszej 
pomocy przedmedycznej dla wolontariuszy i 
mieszkańców miasta 

1 1 

Liczba warsztatów interpersonalnych dla 
wolontariuszy 

5 5 

Wskaźniki rezultatu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Liczba nowych wolontariuszy pozyskanych w ramach 
realizacji projektu ze wskazaniem ile osób 
zamieszkuje obszar rewitalizacji 

3 3/1 

 
Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Pomóż Innym i 
Sobie 

15 087,56 zł Urząd Miasta 
Rawa 
Mazowiecka 
 
Wkład osobowy 
 
Środki finansowe 
z innych źródeł 

8 000,00 zł 
 
 
 

6 120,00 zł 
 

900,00 zł 

8 000,00 zł 
 
 
 

6 139,67 zł 
 

947,89 zł 

 

 

II Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji: 

1.  Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 
2.  Rawscy Skauci jak Zawisza 
3.  Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
4.  Projekt Aktywizacja i Integracja 
5.  Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 
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Lp Nazwa projektu Podmiot 
realizujący 

Szacowany 
koszt projektu 

Cele projektu 

1 Rewitalizacja Miasta 
Rawa Mazowiecka 

Gmina Miasto 
Rawa 
Mazowiecka 

30 000 000,00 zł Główny cel to kompleksowa 
rewitalizacja, skutkująca 
wprowadzeniem i 
przywróceniem na miejskim 
obszarze zdegradowanym 
funkcji społecznych, w tym 
kulturalnych oraz 
gospodarczych 

2 Rawscy Skauci jak 
Zawisza 

Stowarzyszenie 
Harcerstwa 
Katolickiego 
„Zawisza” 

20 000,00 zł Główny cel to kształtowanie 
pozytywnych wartości i 
postaw wśród młodzieży 

3 Rawskie Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 

Gmina Miasto 
Rawa 
Mazowiecka 

300 000,00 zł Główny cel to wzrost 
aktywności oraz 
profesjonalizacja działań 
rawskich organizacji 
pozarządowych 

4 Projekt Aktywizacja i 
Integracja 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Rawie 
Mazowieckiej 

20 000,00 zł Główny cel to pomoc 
osobom bezrobotnym, 
korzystającym ze świadczeń 
pomocy społecznej, we 
właściwym funkcjonowaniu 
w środowisku społecznym 

5 Kompleksowy System 
Wsparcia Poprawy 
Jakości Zasobów 
Mieszkaniowych 

Gmina Miasto 
Rawa 
Mazowiecka 

50 000,00 zł Główny cel to stworzenie 
sprzyjających warunków 
mieszkaniowych poprzez 
opracowanie i wdrożenie 
kompleksowego systemu 
wsparcia dla poprawy 
warunków mieszkaniowych 

 
1. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 
Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, a zadanie dotyczące 
rewaloryzacji parku dodatkowo z WFOŚ i GW w Łodzi. 
a. adaptacja i rozbudowa zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym 
kulturalnej 
Jatki miejskie to zabytkowy budynek wybudowany ok. 1860 roku na potrzeby straży pożarnej. Potem 
budynek służył głównie celom handlowym i dla tych celów był też przebudowywany. Został również 
znacznie zniszczony podczas II wojny światowej. Efektem tych zmian jest inny od pierwotnego układ 
wnętrz oraz zatarcie detali architektonicznych charakterystycznych dla klasycyzmu. Budynek  
poddawany jest kompleksowym pracom remontowym i konserwatorskim, a także rozbudowie. 
Remont i rozbudowa obiektu pozwoli na zmianę charakteru budynku z handlowego na kulturalny. 
Jatki odzyskają swój klasycyzujący charakter. Powierzchnia budynku ulegnie podwojeniu dzięki 
zaplanowanej rozbudowie obiektu o nowy budynek. Nowy budynek  będzie miał kubaturę i kształt 
zbliżone do starego. Nowa część zostanie połączona z zabytkową szklanym łącznikiem. 
Przebudowany obiekt będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowany i 
rozbudowany budynek stanie się częścią rawskiego muzeum. W starej, zabytkowej części powstanie 
ekspozycja stała poświęcona historycznej roli tej budowli oraz Muzealna Pracownia Edukacji 
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Regionalnej. Do nowej, rozbudowanej części zostanie przeniesiona Biblioteka Muzeum Ziemi 
Rawskiej oraz ekspozycja zbiorów etnograficznych. W szklanym łączniku zostanie utworzone Rawskie 
Centrum Integracji Kulturalnej.  
W wyniku przetargu w 2018 roku został wyłoniony wykonawca zadania. Prace rozpoczęły się w 
sierpniu 2018 roku. Wykonano roboty ziemne, przeprowadzono fundamentowanie starego budynku, 
trwają prace fundamentowe pod nowy budynek. Prace związane z realizacją zadania mają się 
zakończyć w IV kwartale 2019 roku. 
 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

0,08 ha 0 

Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych 
na rewitalizowanych obszarach 

1 szt 0 

Budynki publiczne lub 
komercyjne wybudowane lub 
wyremontowane na obszarach 
miejskich 

556 m² 0 

Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem 

1 szt 0 

 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Adaptacja i 
rozbudowa 
zabytkowych 
jatek w celu 
nadania nowej 
funkcji 
społecznej, w tym 
kulturalnej 

0,00 zł RPO WŁ na lata 
2014-2020 

2 416 736,68 zł 
 
 
 
 

0,00 zł 
 
 
 

 
b. Przebudowa i remont zabytkowego Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia 
Zadanie zostało zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym. W budynku muzeum 
przeprowadzono generalny remont przystosowując go jednocześnie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Dawny budynek gospodarczy został gruntownie wyremontowany i 
przystosowany do przechowywania eksponatów. Zostało też zakupione nowe wyposażenie sal 
wystawienniczych, które podkreśla walory prezentowanej ekspozycji. Na realizację zadania 
otrzymano dofinansowanie w wysokości 463 872,41 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, środki własne Miasta to 374 984,27 zł. Ostateczny koszt 
realizacji zadania wyniósł 838 856,68 zł. 
16 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie placówki po remoncie. Jako ekspozycje stałe 
przedstawiono wystawy prezentujące zbiory działu etnograficznego oraz numizmatycznego muzeum. 
Są to: „Wnętrze izby rawskiej z początku XX w” oraz „Gabinet numizmatyczny”. Na otwarcie obiektu 
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przygotowano także wystawę czasową pod tytułem: „Poczet królów i książąt polskich” z Muzeum 
Lalek w Pilźnie. 
 
c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 
Założeniem zadania było uzyskanie  zadbanej i funkcjonalnej przestrzeni rekreacyjnej nawiązującej do 
historycznych założeń parkowych. Zadanie było realizowane na całym obszarze parku i odnosiło się 
do zieleni, małej architektury, ciągów komunikacyjnych i oświetlenia. W parku pojawiła się 
nowoczesna toaleta oraz instalacja monitoringu. Wytyczając przebieg alejek zwrócono uwagę, aby 
wpisywał się on w zabytkowy układ kompozycyjny parku nawiązujący do modernizmu 
międzywojennego. Alejki parkowe mają nawierzchnię naturalną, a nawierzchnię asfaltową 
zastąpiono kostką bazaltową. Wzdłuż rzeki Rawki poprowadzono ścieżkę rowerową, która jest 
kontynuacją ścieżki biegnącej od Zalewu Tatar. Pracom renowacyjnym poddano pochodzący z lat 30. 
XX wieku mostek. Przeprowadzono także skrupulatny przegląd drzewostanu w parku. Usunięto chore 
i zagrażające bezpieczeństwu drzewa  i zastąpiono je 258 nowymi nasadzeniami. Założono nowe 
trawniki, zrobiono nowe nasadzenia roślinne- 50 000 krzewów i bylin. Zadbano o to, aby zapewnić 
dostęp do parku również osobom niepełnosprawnym, dla dzieci utworzono nowy plac zabaw. Teren 
parku jest teraz bardziej dostępny, funkcjonalny i sprzyjający rekreacji. 
Z głównym wykonawcą- firmą „Eden. Projektowanie, Urządzanie Terenów Zieleni” podpisano aneks 
do umowy zwiększający zakres prac oraz zmieniający termin realizacji zadania. Prace w parku 
zakończono w listopadzie 2018r. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie z 
Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 
 
 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

5,46 ha 5,46 ha 

Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

0,55 km 0,55 km 

Liczba zabytków nieruchomych 
objętych wsparciem 

1 szt 1 szt 

 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Rewaloryzacja 
zabytkowego 
Parku Miejskiego 

4 239 336,31 zł  WFOŚ i GW 
 
RPO WŁ na lata 
2014-2020 
 
 
Środki własne 

2 197 000,00 zł 
 

2 053 738,63 zł 
 
 

1 480 156,00 zł 
 

(w trakcie 
wnioskowania o 
środki) 

 
2 759 180,31 zł 

Na podstawie wniosku z grudnia 2017 r. zostało wypłacone, na zasadzie refundacji, dofinansowanie 
za rok 2017 w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w wysokości 167 907,74 zł.  
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d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada 
przeprowadzenie prac budowlanych o dużym zakresie, po zakończeniu których zmianie ulegnie układ 
komunikacyjny w tym rejonie miasta, powstaną nowe nasadzenia roślinne oraz pojawią się nowe 
obiekty małej architektury. Wszystkie te zmiany mają służyć tworzeniu warunków do rozwoju 
społeczno- gospodarczego, wprowadzeniu ładu przestrzennego oraz podniesieniu poziomu 
bezpieczeństwa obszaru rewitalizowanego. Po zakończeniu zadania zakłada się m.in. poprawę 
dostępu do usług i handlu w tej części miasta oraz uatrakcyjnienie gospodarcze obszaru, co będzie 
sprzyjać integracji oraz zwiększeniu aktywności społeczności lokalnej. Nowa infrastruktura będzie 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją 

2,75 ha 0 

Otwarta przestrzeń utworzona 
lub rekultywowana na 
obszarach miejskich 

9268 m² 0 

Długość przebudowanych dróg 
gminnych 

1,17 km 0 

 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej Rynku 
Starego Miasta 
oraz obszaru 
staromiejskiego 

0,00 zł  RPO WŁ na lata 
2014-2020 
 
Środki własne 

9 453 591,55 zł 
 
 
 
 

0,00 zł 
 

0,00 zł 
 
 
 

 
2. Rawscy Skauci jak Zawisza 
W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania: 
1. Organizacja zajęć i spotkań w ciągu roku dla trzech grup wiekowych (łącznie około 100 osób) 
styczeń – grudzień 2018:  
a. cotygodniowe zbiórki zastępów (22 chłopców + 25 dziewcząt)oraz Gromad (15 chłopców + 20 

dziewcząt) 

b. spotkania formacyjne młodzieży od lat 17 (20 osób) 

c. zbiórka Zastępu Zastępowych 1. Drużyny Rawskiej, Rawa Mazowiecka, 6 osób 

d. koncert muzyki chrześcijańskiej - pomoc w organizacji, Rawa Mazowiecka 5 osób 

e. renowacja sprzętu używanego na spotkaniach i wyjazdach, Rawa Mazowiecka 16 osób 

f. Rada Drużyny, Rawa Mazowiecka, 4 osoby 

g. kurs pionierki obozowej, Chrusty, 10 osób 

h. Święto 1. Szczepu Rawskiego, Rawa Mazowiecka, 60 osób 

i. Sąd Honorowy i pomoc w Miasteczku Krwi Chrystusa, Rawa Mazowiecka, 19 osób 

j. apel z okazji rozpoczęcia roku harcerskiego, Rawa Mazowiecka, 150 osób 
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k. zajęcia kajakowe na Zalewie Rawskim, Rawa Mazowiecka, 10 osób 

l. akcja naborowa chłopców do Stowarzyszenia, 30 osób 

m. akcja naborowa dziewcząt do Stowarzyszenia, 30 osób 

n. Sąd Honorowy, Rawa Mazowiecka, 5 osób 

o. Apel inauguracyjny nowy rok pracy, Rawa Mazowiecka, 22 osoby 

p. Olimpiada Wodna - zajęcia na basenie, Rawa Mazowiecka 20 osób 

q. Święto 2. Szczepu Rawskiego, Rawa Mazowiecka 60 osób 

 

2. Organizacja biwaków,  wycieczek, udział w zlotach (dla łącznie około 60 osób), styczeń – grudzień 
2018: 
a. zimowisko  Jeruzal, 45 osób 

b. wycieczka Pławno, 12 osób 

c. zimowisko  Pukinin, 12 osób 

d. zimowisko  Tomaszów Mazowiecki, 19 osób 

e. pielgrzymka z okazji Dnia Modlitw za FSE do Boguszyc, 200 osób 

f. Wielkie Harce Majowe, Droździęcin, 17 osób 

g. wędrówka letnia, Przybyszew-Góra Kalwaria, 10 osób 

h. udział w wewnętrznych kursach szkoleniowych SHK "Zawisza" FSE, 5 osób 

i. Sejmik SHK "Zawisza" FSE, 5 osób 

j. wyjazd do Wilna na spotkanie z papieżem Franciszkiem, 6 osób 

k. Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodniczek, Gidle, 15 osób 

l. Pielgrzymka Wędrowników na Święty Krzyż, Święty Krzyż, 12 osób 

m. zbiórka Zastępu Zastępowych, Kochanów, 5 osób 

n. wędrówka jesienna, Oświęcim, 10 osób 

o. biwak jesienny, Żelechlinek, 22 osoby 

p. Forum Młodych, Warszawa, 9 osób 

q. wędrówka zimowa, Las Łagiewnicki, 10 osób 

 

3.Organizacja wypoczynku letniego  (dla około 50 osób) czerwiec - wrzesień 2017: 
a. obóz letni 1. Gromady Rawskiej (grupa męska 8-12 lat), Królowa Wola, 10 osób 

b. obóz letni 2. Gromady Rawskiej (grupa żeńska 8-12 lat), Wólka Dłużewska, 15 osób 

c. akcja letnia 1. Drużyny Rawskiej (grupa męska 12-17 lat), Chrusty, 17 osób  

d. obóz letni 2. Drużyny Rawskiej (grupa żeńska 12-17 lat), Błotnica, 24 osoby 

 

4. Organizacja dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej, w szczególności na obszarze objętym 
rewitalizacją, imprez integrujących mieszkańców i promujących zdrowy styl życia (liczba uczestników 
od 50 do 300) styczeń – grudzień 2018:  
a. „Bernardynki Rawskie” – święto Szczepu męskiego z udziałem zaprzyjaźnionych organizacji, 

08.09.2018, Rawa Mazowiecka, ok. 250 osób 

b. „Papieska Gra Terenowa” – gra z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, 14.10.2018, 

Rawa Mazowiecka, ok. 60 osób 

c. „Gra Historyczna” - 11.11.2018, gra z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości, ok. 50 osób 

d. „Dzień Dziecka wg Skauta” zajęcia edukacyjne, promujące działanie na rzecz wspólnego dobra w 

najbliższym otoczeniu - gra dla dzieci ze szkoły podstawowej, czerwiec (ok. 70 osób) oraz wrzesień 

(ok. 300 osób) 
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e. „Podwórkowa gra zręcznościowa” - 22.09.2018, gra dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, 

Rawa Mazowiecka, ok. 65 osób 

 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Liczba zajęć i spotkań w ciągu roku organizowanych 
przez harcerstwo 

126 126 

Liczba biwaków, wycieczek, zlotów, wypoczynku 
letniego i zimowego 

10 12 

Liczba imprez integrujących mieszkańców i 
promujących zdrowy styl życia 

5 5 

Wskaźniki rezultatu Zakładane wartości Osiągnięte wartości 

Liczba osób biorących udział w proponowanych 
przez organizatora zajęciach i grach ogółem 

150 300 

Liczba nowych członków Stowarzyszenia  ogółem 
 

15 9 

Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru 
rewitalizacji 

2 0 

 
Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Rawscy Skauci jak 
Zawisza 

126 765,18 Dotacja 
 
Środki finansowe 
własne 
 
Wkład osobowy 

18 000,00 zł 
 

25 704,18 zł 
 
 

83 061,00 zł 

18 000,00 zł 
 

25 704,18 zł 
 
 

83 061,00 zł 

 
3. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych daje organizacjom społecznym i grupom nieformalnym 
możliwość działań na rzecz mieszkańców miasta bezkosztowo w lokalu do tego przeznaczonym. W 
ramach oferty zaplanowano również realizację specjalistycznych szkoleń i warsztatów dla tych 
organizacji. Centrum pozwala na intensyfikację działań organizacji pozarządowych. Jest miejscem, w 
którym organizacje pozarządowe, działające na obszarze miasta i działające na rzecz mieszkańców, 
będą mogły pracować wspólnie. 
W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania: 
- poszukiwanie  lokalu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych - styczeń-maj2018 r. 
- przygotowanie i zawarcie umowy  w sprawie wynajęcia lokalu - czerwiec 2018 r. 
- konsultacje w sprawie wyboru logotypu RCOP – czerwiec- wrzesień 2018 r. 
- zakup i montaż mebli  - październik-listopad 2018 r. 
- montaż tablic informacyjnych - listopad 2018 r. 
- zakup sprzętu komputerowego - grudzień 2018 r. 
- zawarcie umowy na dostawę Internetu 70 Gb LTE - grudzień 2018 r. 
11 stycznia 2019 roku planowane jest oficjalne otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych. 
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Wskaźniki osiągnięte w 2018 roku: 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte 
wartości 

Utworzenie Rawskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych 

1 szt 0 

Powierzchnia wyremontowanych i wyposażonych 
pomieszczeń pod działalność centrum 

70 m² 22 m² 

Wskaźniki rezultatu Zakładane wartości Osiągnięte 
wartości 

Liczba organizacji pozarządowych korzystających z 
centrum 

20 0 

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych pod działalność Centrum jest mniejsza od zakładanej, co 
wynikło z kilku czynników. W zasobach lokalowych miasta nie udało się znaleźć lokalu o 
odpowiednich parametrach, w tym również dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Wynajęcie  
większej powierzchni  skutkowałaby   ponadto wyższymi kwotami z tytułu wynajmu. W razie 
konieczności przeprowadzenia konferencji czy szkoleń w większym gronie możliwe będzie 
nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej lub w Miejskim Domu Kultury. 
Osiągnięta wartość wskaźnika rezultatu także jest  mniejsza od zakładanej, ponieważ Centrum 
rozpocznie działalność dopiero w 2019 roku. 
 
Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Rawskie Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 

25 430,23 zł  Budżet miasta 25 430,23 zł 25 430,23 zł 

 
4. Projekt Aktywizacja Integracja 
W okresie od 07.05.2018r do 29.06.2018r realizowano Program Aktywizacja i Integracja. Obejmował 
on dwa bloki: aktywizację zawodową i integrację społeczną. 
Aktywizacja zawodowa polegała na zorganizowaniu prac społecznie użytecznych dla każdego 
uczestnika w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni. Prace społecznie użyteczne 
realizowano na terenie miasta Rawa Mazowiecka w następujących obiektach: Żłobek Miejski Tuptuś, 
Muzeum Ziemi Rawskiej, Miejska Biblioteka Publiczna, Przedszkole Miejskie nr 3, Szkoła Podstawowa 
nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, OSIR, RAWIK. 
Integracja społeczna objęła cykl zajęć warsztatowo- integracyjnych m.in. z zakresu komunikacji 
interpersonalnej, asertywności, gospodarowania czasem, radzenia sobie ze stresem, zdrowego stylu 
życia, relacji rodzinnych, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz aktywnego poszukiwania pracy 
prowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego w wymiarze dla każdego uczestnika w 
wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni.   
Realizatorem Programu  była gmina Miasto Rawa Mazowiecka i Powiatowy Urząd Pracy w Rawie 
Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i 
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w 
Łodzi w zakresie aktywnej integracji. 
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Wskaźniki osiągnięte w 2018 roku: 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane 
wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba godzin przepracowanych w formie prac 
społecznie użytecznych ( blok aktywizacja)  
(planowany na rok 2018 i 2019) 

- 80 godzin prac 
społecznie 
użytecznych 
przypadające na 
każdego 
uczestnika 

- 760 godzin prac społecznie 
użytecznych w 2018r ( 10 
osób x 10 godzin 
tygodniowo x 4 tygodnie +  
9 osób x 10 godzin) 
tygodniowo x 4 tygodnie 

Liczba godzin poradnictwa indywidualnego oraz 
warsztatów trenerskich z psychologiem i doradcą 
zawodowym  
(planowany na rok 2018 i 2019) 

- 80 godzin 
poradnictwa i 
warsztatów 
przypadające na 
każdego 
uczestnika 

- 760 godzin poradnictwa i 
warsztatów w 2018r ( 10 
osób x 10 godzin 
tygodniowo x 4 tygodnie +  
9 osób x 10 godzin 
tygodniowo x 4 tygodnie) 

Wskaźniki rezultatu Zakładane 
wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie 
(planowany na rok 2018 i 2019) 

1 0 

Liczba osób,które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 
(planowany na rok 2018 i 2019) 

 

6 9 

Liczba osób z obszaru rewitalizacji, które po 
opuszczeniu programu : 
- uzyskały kwalifikacje  
- podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 
(planowany na rok 2018 i 2019) 

 
 

1 
1 

 
 

4 
0 

 
Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Projekt 
Aktywizacja 
Integracja 

9 079,59 zł Środki własne 
gminy 
 
Refundacja 
kosztów prac 
społecznie 
użytecznych z 
PUP 

5 391,39 zł 
 
 

3 688,20 zł 

5 391,39 zł 
 
 

3 688,20 zł 
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5. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 
Celem projektu jest stworzenie warunków sprzyjających poprawie warunków mieszkaniowych 
poprzez opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu poprawy jakości zasobów 
mieszkaniowych, uwzględniającego zróżnicowany potencjał poszczególnych form mieszkalnictwa 
oraz wykorzystującego nowoczesne mechanizmy wsparcia finansowego. 
Do końca 2018 r. zostało wykonane opracowanie pn. „Diagnoza sytuacji mieszkaniowej na potrzeby 
stworzenia Kompleksowego Systemu Wsparcia Zasobów Mieszkaniowych”. Dokument ma ułatwić 
wdrożenie w mieście Rawa Mazowiecka projektu. Zasadniczym celem opracowania jest diagnoza 
warunków mieszkaniowych obszaru rewitalizacji w Rawie Mazowieckiej oraz dobór rozwiązań i 
instrumentów, które pomogą uruchomić proces odnowy zasobów mieszkaniowych. Diagnoza daje 
podstawę do stworzenia rozwiązań przeznaczonych dla różnych grup społecznych: prywatnych 
właścicieli, wspólnot mieszkaniowych oraz najemców zasobów komunalnych. 
 
Wskaźniki osiągnięte w 2018 roku: 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane 
wartości 

Osiągnięte wartości 

Przygotowanie kompleksowej diagnozy, analizy 
dotychczasowych praktyk i kierunków działania 
zmierzających do poprawy warunków 
mieszkaniowych 

1 1 

Liczba konsultacji społecznych mających na celu 
poinformowanie o systemie i instrumentach wsparcia 

3 0 

Liczba aktów wykonawczych prawa miejscowego, 
wprowadzających instrumenty wsparcia finansowego 
i organizacyjnego 

2 0 

Wskaźniki rezultatu Zakładane 
wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba osób/podmiotów, która skorzystała z 
instrumentów wsparcia finansowego i 
organizacyjnego 

2 0 

 
Postęp finansowy 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródła 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 
sprawozdawczym 

Kompleksowy 
System Wsparcia 
Poprawy Jakości 
Zasobów 
Mieszkaniowych 

15 000,00 zł Budżet miasta 15 000,00 zł 15 000,00 zł 
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III Projekty, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie 

Lp Nazwa projektu Podmiot 
realizujący 

Szacowany 
koszt 

projektu 

Cele projektu 

1 Wykluczamy 
Wykluczenie- Wysoka 
Jakość Edukacji 

Szkoły 
podstawowe z 
terenu Rawy 
Mazowieckiej 

700 000,00 zł Głównym celem jest poprawa 
dostępu do oferty 
edukacyjnej dla uczniów 

2 Bycie EKO Się Opłaca Świetlica 
Środowiskowa 
Przymierza 
Rodzin 

50 000,00 zł Głównym celem jest 
zwiększenie świadomości 
proekologicznej oraz 
rozwijanie postaw 
przedsiębiorczości wśród 
dzieci i młodzieży 

Projekt „Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakość Edukacji w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w 
Rawie Mazowieckiej” przygotowany w roku 2016 zakładał  poprawę dostępu do oferty edukacyjnej w 
zakresie m. in. nauki języków obcych, informatyki, matematyki czy przyrody. Dodatkowym celem 
projektu było  doradztwo zawodowe dla młodzieży oraz unowocześnienie materiałów dydaktycznych. 
Kolejnym celem - promocja efektywnego i aktywnego spędzania czasu po zajęciach w szkole oraz 
podniesienie kwalifikacji kadry. Projekt ten nie otrzymał dofinansowania. W celu dostosowania 
zapisów LPR dotyczących projektu do reformy edukacji zakładającej stopniowe wygaszanie 
gimnazjów, projekt został zmodyfikowany. W 2018 roku trzy szkoły podstawowe z terenu Rawy 
Mazowieckiej złożyły wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dwie szkoły- 
Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 przeszły pozytywnie etap oceny formalno-
merytorycznej. Tylko jedna z nich – Szkoła Podstawowa nr 2, obecnie jest rekomendowana do 
dofinansowania. W sprawie Szkoły Podstawowej nr 1 został złożony protest. Projekt w obecnym 
kształcie będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie  Mazowieckiej pod nazwą: 
„Szkoła twórczych umysłów- rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku 
pracy w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej”. Jego celem jest zapewnienie m.in. wzrostu 
jakości i atrakcyjności nauczania przez podwyższenie kwalifikacji nauczycieli oraz  doposażenie szkoły 
w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. W ramach realizacji zadania zaplanowano 
prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz rozwijających umiejętności matematyczno- 
przyrodnicze, językowe i cyfrowe, a także zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji przedsiębiorczości. 
Na 2019 rok planowane jest podpisanie umowy, która będzie zawarta w związku ze złożonym w 2018 
roku wnioskiem o dofinansowanie. Projekt planuje się realizować w 2019 i 2020 roku. W projekcie 
rewitalizacyjnym nastąpiła zmiana części wskaźników produktu i rezultatu w stosunku do raportu 
otwarcia, co zostanie wskazane w raporcie z monitoringu. 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródła 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 
sprawozdawczym 

Wykluczamy 
Wykluczenie- 
wysoka jakość 
edukacji 

13 334,00 zł Środki własne 13 334,00 zł 13 334,00 zł 
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IV Projekty uzupełniające 

Projekty, które nie są wpisane na listę projektów podstawowych, a które zostały zrealizowane w 
okresie sprawozdawczym lub są realizowane i wpisują się w cele wymienione w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji. 

1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i przedszkolnej 
Remont pomieszczeń socjalnych w budynku Szkoły  Podstawowej nr 1 ( obszar przyległy do obszaru 
rewitalizacji). W roku 2018 zakończył się pierwszy etap prac. 
Zakres prac obejmował przebudowę i adaptację pomieszczeń jadalni z zapleczem, szatni i łazienek. 
Przebudowa dotyczyła części piwnic i parteru. Wykonano niezbędne prace rozbiórkowe, tynkarskie, 
malarskie, glazurnicze i montażowe. Wymieniono część instalacji wodno- kanalizacyjnej oraz 
elektrycznej. Zakupiono nowe wyposażenie szatni oraz sal dydaktycznych. W 2019 roku planowany 
jest drugi etap prac. 
 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródła 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Przebudowa 
łazienek, szatni i 
stołówki w 
budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 

307 000,00 zł Wojewoda Łódzki 
 
Środki własne 

153 500,00 zł 
 

153 500,00 zł 

153 500,00 zł 
 

153 500,00 zł 

 
 
2. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej 
Dzienny Dom Seniora 
Dnia 6 grudnia został powołany uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Dzienny Dom Seniora w 
Rawie Mazowieckiej. Placówka jest ośrodkiem wsparcia dziennego z 30 miejscami. Powstała dzięki 
współpracy miasta z parafią ewangelicko- augsburską. W budynku znajdą się: 
– pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni, 
– zaplecze kuchenne wyposażone w sprzęty i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków, 
– szatnia dla seniorów i personelu, 
– łazienka, 
– pokój zabiegowo-pielęgniarski, 
– pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, kanapy i fotele oraz 
komputer z dostępem do internetu, 
– pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej.  
Na przygotowanie Dziennego Domu  Seniora  Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości  
239 681,23 zł z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2018. Koszty adaptacji i wyposażenia pomieszczeń wyniosły 
łącznie 307 181,19 zł. Otwarcie placówki jest planowane na 25 stycznia 2019 roku. 
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Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródła 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Dzienny Dom 
Seniora 

307 181,19 zł Budżet Państwa 
 
Środki własne 

239 681,23zł 
 

67 499,96zł 

239 681,23zł 
 

67 499,96 zł 

 
 
 
3. Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci i 
młodzieży 
Świetlica Środowiskowa im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej prowadziła 
całoroczną opiekę nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych pochodzących  zarówno z obszaru 
rewitalizacji, jak i spoza niego. Ponadto zorganizowano następujące wydarzenia: 
- akcja „Zima z Przymierzakami” w okresie od 29 stycznia do 7 lutego 
- akcja „Lato z Przymierzakami” w okresie od 25 czerwca do 20 lipca 
- piknik rodzinny. 
Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” współorganizował na terenie objętym rewitalizacją „Marsz dla 
Życia i Rodziny”, który był skierowany zarówno do osób dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży, a jego 
celem było propagowanie wartości rodziny oraz ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
Trzykrotnie zostały zorganizowane warsztaty dotyczące wizerunku adresowane do mam i ich córek- 
nastolatek. Na boisku przy zamku odbyło się pięć spotkań sportowych przeznaczonych dla ojców i 
synów.  
4. Rozwój wyposażenia medycznego niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych 
Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 
W wyniku umowy pomiędzy Miastem a Zarządem Województwa Łódzkiego, Miasto otrzymało 
dofinansowanie w wysokości  11 056,92 zł przeznaczone na zakup sprzętu dla rawskiej jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej mającej siedzibę na obszarze rewitalizacji. Pomoc  przeznaczono na 
dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 
pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. Dzięki dotacji z 
budżetu województwa strażacy ochotnicy zostali zaopatrzeni w defibrylator oraz suchy skafander z 
ocieplaczem. 
Miasto Rawa Mazowiecka przekazało także rawskiej OSP sprzęt ratowniczy, którego zakup 
dofinansowano ze środków pochodzących z Ministerstwa Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 
Fundusz Sprawiedliwości. Projekt miał na celu doposażenie jednostek OSP w całym kraju w sprzęt 
niezbędny do udzielania pomocy pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu popełnienia 
przestępstwa, m.in. udzielanie pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych. Do dyspozycji 
strażaków przekazano zestaw ratownictwa medycznego R1, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do 
stabilizacji pojazdów oraz zestaw wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych do podnoszenia o 
nośności od 50kN do 300kN.  
Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło OSP w Rawie Mazowieckiej również dofinansowania w formie 
dotacji w wysokości 200 000,00 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo gaśniczego. Pozostałe 
instytucje, które udzieliły dofinansowania to: WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono średni samochód ratowniczo gaśniczy zabudowany przez 
firmę STOLARCZYK na podwoziu MAN 13.290 o mocy silnika 290 KM i napędzie terenowym 4×4. 
Pojazd zastąpi dotychczasowe pierwszo-wyjazdowe auto strażaków liczące sobie 39 lat. 
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Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 
finansowania 

  Źródło 
finansowania 

Planowane 
środki na 
realizację 
zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Zakup sprzętu 
służącego 
ochronie życia, 
zdrowia, mienia 
lub środowiska 
przed pożarem, 
klęską żywiołową 
lub innym 
miejscowym 
zagrożeniem dla 
jednostek OSP 

11 056,92 zł Województwo 
Łódzkie 

11 056,92 zł 11 056,92 zł 
(zwrot środków 

niewykorzystanych 
w kwocie  
480,01 zł)  

Nabycie 
wyposażenia i 
urządzeń 
ratownictwa 
niezbędnych do 
udzielania pomocy 
poszkodowanym 
bezpośrednio na 
miejscu 
popełnienia 
przestępstwa 

22 715,14 Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
(Fundusz 
Sprawiedliwości) 
 
Budżet Miasta 

22 968,00 zł 
 
 
 
 

232,00 zł 

22 487,99 zł 
 
 
 
 

227,15 zł 

Zakup samochodu 
ratowniczo- 
gaśniczego 

802 821,00 zł Środki własne 
 
Komenda 
Główna 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
 
Budżet Miasta 
 
NFOŚ i GW 
 
WFOŚ i GW w 
Łodzi 

15 000,00 zł 
 

185 000,00 zł 
 
 
 
 

200 000,00 zł 
 

150 000,00 zł 
 

250 000,00 zł 

17 821,00 zł 
 

185 000,00 zł 
 
 
 
 

200 000,00 zł 
 

150 000,00 zł 
 

250 000,00 zł 

 
 
5. Rozwój e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i 
dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych 
a. Rozwój usług e-administracji 
W ramach projektu Rawski e-Urząd- wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa 
Mazowiecka nastąpił wybór wykonawcy odpowiedzialnego za zarządzanie i promocję projektu. 
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Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródła 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Rawski  e-Urząd 5 381,25 zł EFRR 
 
 
 
Środki własne 
 
Środki własne 
niekwalifikowane 
VAT 

3 718,75 zł 
 
 
 

656,25 zł 
 

1 006,25 zł 

0,00zł 
(w 2019 roku 

wnioskowanie o 
płatność) 

4 375,00 zł 
 

1 006,25 zł 

 
 
 
b. Zakup sprzętu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury (obszar przyległy do obszaru 
rewitalizacji) 
Miejski Dom Kultury jest największą jednostką kulturalną w powiecie rawskim. Sprzęt nagłośnieniowy 
wykorzystywany w sali teatralno- kinowej służył rawskiej placówce już przeszło 20 lat i jego wymiana 
była konieczna do dalszego sprawnego funkcjonowania. Wyposażenie od pewnego czasu nie 
spełniało również wymagań technicznych wymuszanych przez nowe technologie. Bez 
przeprowadzenia takiej inwestycji oferta kulturalna skierowana do potencjalnych odbiorców nie  
mogłaby konkurować z ofertą podmiotów komercyjnych.  Na opisywane zadanie MDK otrzymał 
dofinansowanie w wysokości  105 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 
ramach projektu „Infrastruktura Domów Kultury 2018” oraz dotację Miasta Rawa Mazowiecka w 
wysokości  61 000,00 zł. Zakupiony został następujący sprzęt: głośniki, kolumny wraz z procesorem, 
okablowanie głośnikowe, bezprzewodowy system mikrofonowy, mikrofony instrumentalne, 
grzebienie do wieszania kolumn oraz case do monitorów.  
 
c. Nowa wystawa stała w zamku 
Na terenie zamku została otwarta wystawa stała pod tytułem: „Dzieje Zamku Książąt Mazowieckich w 
Rawie Mazowieckiej na tle historii miasta i regionu”. Wystawa  w atrakcyjnej i ciekawej formie 
prezentuje dzieje zamku oraz najważniejsze wydarzenia z nim związane, także na tle historii Polski. 
Wystawa została zorganizowana w salach ekspozycyjnych o powierzchni ponad 100 m². W trzech 
zachowanych salach baszty zamkowej, na antresoli i w lochu wykonano aranżacje wnętrz stylizowane 
na czasy książąt mazowieckich połączone dodatkowo z elementami nowoczesnych technik 
prezentacji z wykorzystaniem systemów elektroniczno- informatycznych sterujących ścieżką czasową 
prezentacji oraz zapewniających efekty dźwiękowe i świetlne. W lochu i na antresoli została pokazana 
historia zamku jako więzienia stanu. W pierwszej z basztowych komnat prezentowane jest typowe 
średniowieczne wyposażenie wnętrz. W drugiej została przygotowana ekspozycja poświęcona 
skarbowi kwarcianemu. Główną częścią ekspozycji w ostatniej z komnat jest stanowisko 
archeologiczne. Na zorganizowanie tej wystawy została przyznana dotacja w wysokości  70 000,00 zł 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Wspieranie Działań 
Muzealnych 2018”, całkowity koszt przedsięwzięcia to 88 100,00 zł. 
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Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródła 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Wystawa stała w 
Zamku Książąt 
Mazowieckich 
„Dzieje Zamku 
Książąt 
Mazowieckich na 
tle historii miasta 
i regionu” 

88 100,00 zł Dotacja 
Ministerstwa 
Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego 
 
Środki własne 

70 000,00zł 
 
 
 
 
 

18 100,00zł 

70 000,00 zł 
 
 
 
 
 

18 100,00 zł 

 
 
d. Projekt  LOWE- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (obszar przyległy do obszaru rewitalizacji) 
Szkoła Podstawowa nr.1 w Rawie Mazowieckiej jest jednym z piętnastu ośrodków w Polsce, który 
realizuje ten projekt grantowy. Przy szkole powstał Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla dorosłych. 
W ramach jego działalności osoby dorosłe, m.in. mieszkańcy obszaru rewitalizacji , mogą skorzystać 
ze szkoleń, kursów lub warsztatów o różnorodnej tematyce wpływającej na ich rozwój. Celem LOWE 
jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz edukacji osób dorosłych w 
zakresie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji potrzebnych na rynku pracy oraz rozwijania 
metod i narzędzi pracy kadry nauczycielskiej szkoły z osobami dorosłymi, w szczególności w małych 
środowiskach lokalnych. Działalność LOWE ma służyć zwiększeniu udziału dorosłych w edukacji, 
poprzez zaangażowanie osób dotychczas biernych, nieuczestniczących w jakichkolwiek 
zorganizowanych formach edukacji. W ramach realizacji projektu odbyły się następujące zajęcia: 
ćwiczenia relaksacyjne- joga, ćwiczenia typu fitness, spotkania z psychologiem, dietetykiem oraz 
fizjoterapeutą, zajęcia muzyczne, teatralne, języka angielskiego, podstaw znajomości komputera oraz 
z dziedziny rękodzieła artystycznego.  Kwota uzyskanego grantu to 249 000 zł; grantodawcą jest 
Fundacja Małopolska Izba Samorządowa.  
 
e. Program szczepień przeciwko grypie. 
Jesienią 2018 prowadzone były bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Mogli z nich skorzystać 
mieszkańcy w wieku powyżej 60 lat, gdyż właśnie te osoby są szczególnie narażone na powikłania 
pogrypowe, także z powodu grypy najczęściej trafiają do szpitali. Szczepienia odbywały się w 
następujących zakładach opieki zdrowotnej: NZOZ Centrum Medyczne Verbena, NZOZ Remedium, 
NZOZ Gadent, NZOZ Raw-Medica, SPZOZ przy ul. Niepodległości 8. Ogółem zaszczepiono 656 osób, w 
tym 185 osób w dwóch przychodniach na obszarze rewitalizacji. Całkowity koszt szczepień wyniósł 
24 272 zł. Seniorzy, którzy nie mogli poddać się szczepieniom z powodów zdrowotnych, zostali objęci 
akcją edukacyjną na temat sposobów unikania zachorowania na grypę. Ogółem wyedukowanych 
przez personel medyczny zostało 330 osób, w tym 36 w przychodniach na obszarze rewitalizacji.  
 
6. Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w 
ciepło 
a. Program Ograniczania Niskiej Emisji PONE 
Projekt wpisuje się w ogólnopolski program ograniczania niskiej emisji, który ma na celu podnoszenie 
efektywności energetycznej i szersze niż dotychczas wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 
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Zakłada się stopniową likwidację lokalnych źródeł ciepła, czyli indywidualnych kotłowni lub palenisk 
węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i zastąpienie ich przez 
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła, które dodatkowo będzie spełniać 
wymagania emisyjne. Realizacja projektu skończyła się w grudniu 2018 roku. W ramach realizacji 
projektu PONE zostały podjęte działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła. 
Dofinansowanie otrzymało 18 osób z obszaru rewitalizacji. Zadanie zostało dofinansowane  z budżetu  
Miasta Rawa Mazowiecka kwotą w wysokości  75 212,89 zł oraz  dotacją z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie  150 425,73 zł na obszarze rewitalizacji.  
 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródła 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Program 
Ograniczania 
Niskiej Emisji 
PONE na obszarze 
miasta 

1 888 431,84 zł WFOŚ i GW w 
Łodzi 
 
Budżet Miasta 

1 751 671,92 zł 
 
 

875 835,96 zł 

1 258 954,54 zł 
 
 

629 477,30 zł 

Program 
Ograniczania 
Niskiej Emisji 
PONE na obszarze 
rewitalizacji 

225 638,62 zł WFOŚ i GW w 
Łodzi 
 
Budżet Miasta 

Nie zostały 
wyodrębnione i 

zaplanowane 
środki dla obszaru 

rewitalizacji 

150 425,73 zł 
 
 

75 212,89 zł 

 
 
b. Program CZYSTE POWIETRZE 
CZYSTE POWIETRZE  to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program 
skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą ochronić 
środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program 
jest skierowany do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub 
nowobudowanych budynków  jednorodzinnych, m.in. z obszaru rewitalizacji. Program CZYSTE 
POWIETRZE jest realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Miasto Rawa Mazowiecka prowadzi akcję informacyjno- edukacyjną na temat 
przedmiotowego Programu. W 2018 roku w sali Miejskiego Domu Kultury odbyły się dwa spotkania- 
13 czerwca i 24 września, poświęcone tematyce ochrony powietrza i rządowego programu 
dotyczącego ograniczania niskiej emisji w naszym mieście. Ponieważ wnioski mieszkańców są 
kierowane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi, nie ma możliwości 
sprawdzenia, ilu mieszkańców miasta złożyło wnioski w 2018 roku. 
 
 
7. Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych lub 
gospodarczych 
Remont targowiska miejskiego 
W 2018 roku spółka RAWiK przeprowadziła na targowisku roboty budowlane w zakresie przebudowy 
przyłącza wodociągowego i deszczowego wraz z instalacją wewnętrzną wodociągową, sanitarną i 
deszczową. Wodociąg został wykonany wzdłuż istniejących pawilonów handlowych umożliwiając ich 
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indywidualne zasilenie. Wykonano instalację kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem do kanału 
sanitarnego. Przebudowa kanalizacji sanitarnej polegała na wykonaniu przebudowy fragmentu 
kanału kanalizacji sanitarnej i wykonaniu trzech przyłączy sanitarnych do lokali. Kolejny etap realizacji 
zaplanowano na 2019 rok. 
 
8. Działania inwestycyjne w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, niezbędnych do 
zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub nadania im takich funkcji 
a. Remont Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
W 2018 roku Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło Parafii NPNMP dotacji w wysokości 100 000,00 zł na 
realizację zadania pn. „Wymiana posadzki w kościele parafialnym, kolegium jezuitów i dzwonnicy 
oraz wymianę instalacji grzewczej w kościele parafialnym i kolegium jezuitów”.  Całość zadania 
zamknęła się kwotą 1 531 646,00 zł. Pozostałe dofinansowania to 956 193,00 z RPO WŁ oraz 
475 453,00 z innych źródeł. Wymienione zadanie jest częścią zadania pn. „Rewitalizacja zespołu 
obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty 
kulturalnej Parafii” dofinansowanego m.in. z RPO WŁ i Ministerstwa Kultury. 
 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 
finansowania 

  Źródła finansowania Środki poniesione w 
okresie 

sprawozdawczym 

Wymiana posadzki w 
kościele parafialnym, 
kolegium jezuitów i 
dzwonnicy oraz wymiana 
instalacji grzewczej w 
kościele parafialnym i 
kolegium jezuitów 

1 531 646,00 zł RPO WŁ 
 
Z innych źródeł 
 
Budżet Miasta 
 

956 193,00 zł 
 

475 453,00 zł 
 

100 000,00 zł 
 
 

 
b. Prace przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
Miasto Rawa Mazowiecka udzieliło dotacji w wysokości  50 000,00 zł na roboty związane z 
osuszeniem i odwodnieniem oraz na prace związane z nawierzchnią przy budynku kościoła. Dom 
Zakonny Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa Ojców Pasjonistów uzyskał z Funduszu Kościelnego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  dofinansowanie w wysokości  120 000,00 zł. 
Wykonane prace objęły południową ścianę świątyni. Podjęte działania  pozwolą na prawidłowe 
odprowadzenie wód opadowych od kościoła zapobiegając jego zawilgoceniu oraz  na  na 
uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół niego.  
 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła 
finansowania 

  Źródła finansowania Środki poniesione w 
okresie 

sprawozdawczym 

Roboty związane z 
osuszeniem i odwodnieniem 
wraz z pracami związanymi z 

190 050,42 zł Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji 

120 000,00 zł 
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nawierzchnią przy budynku 
kościoła parafialnego pw. 
Wniebowzięcia NMP w 
Rawie Mazowieckiej 

(Fundusz Kościelny) 
 
Budżet Miasta 
 
Wkład własny 

 
 

50 000,00 zł 
 

20 050,42 zł 
 

 
c. Remont zamku 
Na terenie Zamku Książąt Mazowieckich były prowadzone prace remontowe związane z wymianą 
wewnętrznej  instalacji elektrycznej oraz wymianą konstrukcji zadaszenia nad blankami obronnymi. 
Ponadto przeprowadzono prace budowlane w zakresie zabezpieczenia i konserwacji murów 
obronnych przy zamku. Koszt prac wyniósł 384 920,00 zł. 
 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 

  Źródła 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Prace remontowe 
na terenie Zamku 
Książąt 
Mazowieckich  

384 920,00 zł Środki własne 400 000,00 zł 
 
 
 

384 920,00 zł 
 
 
 

 
Charakterystyka trudności napotkanych w trakcie realizacji zadania 
W projektach o charakterze społecznym zwrócono uwagę na problemy związane z promocją 
wydarzeń, w taki sposób, aby w większym stopniu przyciągały mieszkańców obszaru 
rewitalizowanego. 
W projekcie Rewitalizacja Miasta trudności wiązały się z wydłużeniem procedury wyłonienia 
wykonawcy oraz koniecznością wykonania prac, które okazały się niezbędne, a nie były wcześniej 
ujęte w dokumentacji projektowej, (np. zadanie dotyczące rewaloryzacji parku). W zadaniu 
dotyczącym zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru staromiejskiego utrudnieniem okazało 
się opóźnienie w zmianie własności ulicy Krakowskiej oraz przedłużona procedura uzyskania 
pozwolenia na budowę.  
W 2018 roku nie udało się otworzyć Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. W zasobach 
lokalowych miasta nie było lokalu o odpowiednich parametrach, w tym również dostępnego dla osób 
niepełnosprawnych. Wynajęcie większej  powierzchni  skutkowałaby   ponadto wyższymi kosztami 
najmu. Również dopiero pod koniec grudnia udało się  zainstalować sprzęt komputerowy w Centrum. 
 

Nazwa projektu Mocne strony realizacji projektu Słabe strony realizacji projektu 

Rewitalizacja Miasta - Ograniczenie skali występowania 
problemów społecznych 
- Stworzenie warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości 
- Wzrost atrakcyjności przestrzeni 
publicznej 

- Wydłużona procedura 
przetargowa 
- Pozyskanie oferty na wykonanie 
prac mieszczącej się na zakładanym 
poziomie finansowym 

Rawscy Skauci jak 
Zawisza 

- Propagowanie pozytywnych 
wartości i kształtowanie właściwych 
postaw wśród młodzieży 
- Integracja społeczności lokalnej 

- Trudności w pozyskaniu nowych 
członków organizacji 
- Niska frekwencja osób z obszaru 
rewitalizacji 
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poprzez udział w organizowanych 
imprezach 

Rawskie Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 

- Stworzenie miejsca, w którym 
organizacje pozarządowe będą 
mogły zaplanować swoje działania 
- Integracja organizacji 
pozarządowych poprzez ułatwienie 
współpracy 

- Poziom zaangażowania organizacji 
w proponowane przedsięwzięcia 
- Opóźnienia w realizacji projektu 

Projekt Aktywizacja 
Integracja 

- Wzrost kompetencji społecznych 
osób biorących udział w szkoleniu 
- Wzrost kompetencji zawodowych u 
osób długotrwale bezrobotnych 
- Wzrost motywacji do dalszego 
rozwoju i doskonalenia umiejętności 

- Trudność w zakresie podjęcia i 
utrzymania przez osoby 
długotrwale bezrobotne 
zatrudnienia na umowę o pracę 
- Rezygnacja uczestników z udziału 
w programie przed jego 
ukończeniem 

Kompleksowy System 
Wsparcia Poprawy 
Jakości Zasobów 
Mieszkaniowych 

- Uruchomienie procesu odnowy 
zasobów mieszkaniowych na 
obszarze rewitalizacji 

- Stworzenie systemu pomocy, 
który byłby wystarczającą zachętą 
dla mieszkańców 
- Wybór instrumentów 
finansowych, które spełnią 
oczekiwania mieszkańców 
- Uwarunkowania prawne 
instrumentów pomocowych 

Wykluczamy 
Wykluczenie 

- Możliwości szkół w zakresie 
prowadzenia zajęć dydaktyczno- 
wyrównawczych oraz rozwijających 
umiejętności uczniów 
- Gotowość do podniesienia 
kwalifikacji wyrażana przez 
nauczycieli 

- Trudność w uzyskaniu 
dofinansowania, nawet w 
przypadku pozytywnej weryfikacji 
projektu 
- Przedłużenie procedury 
podpisania umowy o 
dofinansowanie 
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Podsumowanie sprawozdania 
 Pierwszy wykres przedstawia stopień realizacji projektów w odniesieniu do wszystkich realizowanych 
projektów- podstawowych i uzupełniających. W drugim wykresie uwzględniono tylko projekty 
podstawowe. 
 
 

 
 

 
 
 
Rewitalizacja jest procesem długoterminowym i obecne lata stanowią początek jego realizacji. Po 
dwóch latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończone 5 podstawowych projektów 
rewitalizacyjnych: 
- Rozwój Usług Wspierania Rodziny 
- W „Tęczowej Jedyneczce” Zdrowo Jemy i Ekosystemy Poznajemy 
- Rawscy Seniorzy Sprawni i Aktywni 
- Rawa Gra dla Wszystkich 
- Pomóż Innym i Sobie. 

2016 2017 2018

0 8.7 19.238.33
30.44 19.23

91.67 13.04 7.69

0

47.82 53.85

Procentowy układ realizacji 
projektów w poszczególnych latach

Projekty zrealizowane Projekty w trakcie realizacji

Projekty niezrealizowane Projekty uzupełniające

2016 2017 2018

0 16.67 41.678.33
58.33 41.6791.67

25 16.67

Procentowy układ realizacji 
projektów podstawowych w 

poszczególnych latach

Projekty zrealizowane Projekty w trakcie realizacji

Projekty niezrealizowane
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Stanowi to blisko połowę z planowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji 12 projektów 
podstawowych. Wszystkie zrealizowane dotychczas projekty są projektami o charakterze 
społecznym. Podejmowane w ramach ich realizacji działania były skierowane do mieszkańców Rawy 
Mazowieckiej, zarówno z obszaru rewitalizacji jak i spoza niego. Ich adresatami były osoby ze 
wszystkich grup wiekowych. 
Obecnie w trakcie realizacji jest 5 następujących projektów: 
-  Rawscy Skauci jak Zawisza 
-  Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
-  Projekt Aktywizacja i Integracja 
- Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 
-  Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych. 
Trzy pierwsze są również projektami o charakterze społecznym. 
Projekt „Rewitalizacja Miasta” składa się z czterech zadań. Dwa z nich- „Remont Muzeum Ziemi 
Rawskiej” oraz „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego”, zostały już zakończone. 
Realizacja dwóch kolejnych projektów podstawowych rozpocznie się w następnych latach. Chodzi o 
następujące projekty: 
- Wykluczamy Wykluczenie- Wysoka Jakość Edukacji (pod nową nazwą) 
- Bycie EKO się opłaca. 
Oprócz projektów podstawowych realizowane są projekty uzupełniające, które wpisują się w 
założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W porównaniu do zeszłego okresu sprawozdawczego 
wzrosła ilość projektów uzupełniających, z 9 realizowanych w 2017 roku do 14 prowadzonych w roku 
2018. 
Działania prowadzone w ramach wdrażania procesu rewitalizacji w Mieście Rawa Mazowiecka są na 
bieżąco przedstawiane i konsultowane z Zespołem Zadaniowym oraz z Zespołem Konsultacyjnym do 
spraw Rewitalizacji. Działania informacyjne na szeroką skalę powinny być także kierowane do 
mieszkańców miasta, którzy są ważnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, dlatego też została 
uruchomiona strona www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, na której mieszkańcy mogą zapoznać się 
z wdrażaniem i realizacją procesu rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. 
 
 
 
 
 
 

http://www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl/

