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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 poprzednich okresach sprawozdawczych - projekty, których realizacja została 
zakończona w 2017 i 2018 roku. 

• Zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym - projekty, których realizacja została 
zakończona w 2019 roku. 

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

• Projekty niezrealizowane - projekty, których realizacja rozpocznie się w po 2019 r.  

• 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 wypełnionych 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 poprzednich okresach sprawozdawczych 

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 sprawozdaniu za 2017 rok. W projekcie „Rozwój Usług Wspierania Rodziny” 
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zmianie, w odniesieniu do raportu otwarcia, uległy wartości docelowe, które zostały przedstawione w 
raporcie z monitoringu.  
W 2018 roku została zakończona realizacja trzech projektów podstawowych: „Rawscy Seniorzy 
Sprawni i Aktywni” realizowany przez Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Rawa Gra 
dla Wszystkich” realizowany przez Stowarzyszenie TOPORY oraz „Pomóż Innym i Sobie” realizowany 
przez Fundację „Obudźmy Nadzieję”. Ich realizacja została szczegółowo opisana w zeszłorocznym 
sprawozdaniu. 
 
I Projekty zrealizowane w obecnym okresie sprawozdawczym 

W okresie sprawozdawczym została zakończona realizacja dwóch projektów podstawowych: 
1. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
2. Program Aktywizacja i Integracja 
 

Lp Nazwa projektu Podmiot 
realizujący 

Szacowany 
koszt 

projektu 

Cele projektu 

1 Rawskie Centrum 
Organizacji 
Pozarządowych 

Gmina Miasto 
Rawa 
Mazowiecka 

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

2 Program 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 

 
1. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych daje organizacjom społecznym i grupom nieformalnym 
możliwość działania na rzecz mieszkańców miasta bezkosztowo w lokalu do tego przeznaczonym. Jest 
miejscem, w którym organizacje pozarządowe, działające na obszarze miasta i działające na rzecz 
mieszkańców, mogą pracować wspólnie. W ramach oferty mogą być również przeprowadzane 
specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych. 
W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania: 
- oficjalne otwarcie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych - 11 stycznia 2019 r. 
- podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Instytutem Spraw 
Obywatelskich w Łodzi (INSPRO) prowadzącym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej centrum KLUCZ 
w zakresie m.in. środowiska przyjaznego ekonomii społecznej poprzez działania skierowane do 
organizacji pozarządowych - 25.02.2019 r. 
- Forum Liderów Ekonomii Społecznej w Rawie Mazowieckiej - 27 marca 2019 r. 
- realizacja projektu pt.”W Rawie Mazowieckiej śpiewać każdy może” we współpracy ze Związkiem 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, polegająca na utworzeniu 
chóru - marzec - grudzień 2019 r. 
- Festyn Organizacji Pozarządowych Radosne Święto - 3 maja 2019 r. 
- szkolenie pt. „Jak pisać projekty, które wygrywają?” - 22 i 23 maja 2019 r. 
- konsultacje dotyczące projektów przygotowanych przez organizacje pozarządowe - 4 i 25 czerwca 
2019 r. 
-  spotkanie informacyjne dotyczące programu Mikrogranty” Łódzkie na Plus” 2019 - 25.09.2019 r. 
- szkolenie pt. „Rozliczenie dotacji za rok 2019 na podstawie przepisów ustawy o pożytku publicznym i 
o wolontariacie” - 5 listopada 2019 r. 
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- spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO edycja 2020 - 28 listopada 
2019 r. 
- szkolenie: Przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. Zmiany druków ofert, umów i sprawozdań  - 3 grudnia 2019 r. 
 
Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku: 

Wskaźniki 

Wskaźniki produktu Zakładane wartości Osiągnięte 
wartości 

Utworzenie Rawskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych 

1 szt. 1 szt. 

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 24 

Powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych pod działalność Centrum jest mniejsza od zakładanej. W 
zasobach lokalowych miasta nie udało się znaleźć lokalu o odpowiednich parametrach, w tym również 
dostępnego dla osób niepełnosprawnych. Wynajęcie  większej powierzchni  skutkowałaby   natomiast 
wyższymi kwotami z tytułu wynajmu. W razie konieczności przeprowadzenia konferencji czy szkoleń w 
większym gronie możliwe jest nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej lub w 
Miejskim Domu Kultury. 
 
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 

12 756,75 zł  Budżet Miasta 20 000,00 zł 12 756,75 zł 

 
2. Program Aktywizacja i Integracja 
W okresie od 6. maja do 28. czerwca 2019 r. odbyła się druga edycja Programu Aktywizacja i Integracja. 
Obejmował on dwa bloki: aktywizację zawodową i integrację społeczną.  
Aktywizacja zawodowa polegała na wykonywaniu przez uczestników Programu prac społecznie 
użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni. Prace te realizowano na terenie 
miasta Rawa Mazowiecka w następujących jednostkach: Żłobek Miejski Tuptuś, Przedszkole Miejskie 
nr 1 i nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2, Muzeum Ziemi Rawskiej, MOPS, RAWiK, OSiR. Integracja społeczna 
obejmowała cykl zajęć warsztatowych, m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, 
gospodarowania czasem, radzenia sobie ze stresem, tworzenia dokumentów aplikacyjnych oraz 
aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia były prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego w 
wymiarze 10 godzin tygodniowo przez okres 8 tygodni. 
Realizatorem Programu było Miasto Rawa Mazowiecka i Powiatowy Urząd Pracy w Rawie 
Mazowieckiej w zakresie prac społecznie użytecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Rawie Mazowieckiej 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 2019 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 

800  godzin prac społecznie 
użytecznych ( 10 osób x 10 
godzin tygodniowo x 8 
tygodni) 

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 

800  godzin poradnictwa i 
warsztatów w 2018r ( 10 
osób x 10 godzin 
tygodniowo x 8 tygodni) 

Wskaźniki rezultatu Zakładane 
wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

1 1 

Liczba osób,które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu 

6 10 

Liczba osób z obszaru rewitalizacji, które po 
opuszczeniu programu : 
- uzyskały kwalifikacje  
- podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

 
 

1 
1 
 

 
 

3 
0 

Przez cały czas trwania  realizacji LPR prowadzony będzie monitoring dot. zatrudnienia. Osoby z 
obszaru rewitalizacji mogą podjąć pracę na przestrzeni kolejnych lat. 
 
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 

9 590,30 zł Refundacja 
kosztów prac 
społecznie 
użytecznych z 
PUP 
 
Środki własne 
gminy 

4 032,00 zł 
 
 
 
 
 

5 558,30 zł 
 

4 032,00 zł 
 
 
 
 
 

5 558,30 zł 
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II Projekty w trakcie realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Następujące projekty z listy projektów podstawowych są w trakcie realizacji: 

1. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji 
2.  Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 
3.  Rawscy Skauci jak Zawisza 
4.  Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych 
 

Lp Nazwa projektu Podmiot 
realizujący 

Szacowany 
koszt projektu 

Cele projektu 

1 Wykluczamy Wykluczenie 
– Wysoka Jakość Edukacji 

Szkoła 
Podstawowa 
nr 2 w  Rawie 
Mazowieckiej 

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

2 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 

3 Rawscy Skauci jak 
Zawisza 

Stowarzyszenie 
Harcerstwa 
Katolickiego 
„Zawisza” 

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

4 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. Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji 
Projekt w obecnym kształcie jest 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”. 
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, została zarekomendowana do dofinansowania i to w 
Szkole Podstawowej nr 2 jest realizowany projekt.  
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Szkoła realizuje projekt, który skierowany jest do uczniów i nauczycieli, od 1 kwietnia 2019 r. Celem 
projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów. 
Równie ważne jest rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i zdobycie umiejętności niezbędnych na 
rynku pracy. Duży nacisk został położony na indywidualne podejście do ucznia, szczególnie tego ze 
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Jedna grupa prowadzonych działań obejmuje zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, np. z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii i języków obcych. 
Druga grupa to zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, biologii, chemii i geografii zawierające 
jednocześnie elementy przedsiębiorczości. W szkole działają różne koła zrzeszające, np. 
zainteresowanych naukami przyrodniczymi, informatyką, a także Koło Młodych Podróżników czy 
Inżynierów. Liczne zajęcia prowadzone są z myślą o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
np.  zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne czy zajęcia psychoedukacyjne. Aby 
sprawnie zrealizować założone cele, planuje się doskonalenie kadry pedagogicznej poprzez szkolenia i 
studia podyplomowe. Szkoła ma być także doposażona w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. 
Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2020roku. Projekt został dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020. 
W projekcie rewitalizacyjnym nastąpiła zmiana części wskaźników produktu i rezultatu w stosunku do 
raportu otwarcia, co zostało wskazane w raporcie z monitoringu. 
 
Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku: 
 

Wskaźniki 
 

Wskaźniki produktu Zakładane 
wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie 

288 338 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały 
doposażone w programie 

1 1 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

1 0 
(w kolejnym okresie 

sprawozdawczym będzie 
osiągnięta wartość 1) 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w 
programie 

6 24 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 60 66 

Liczba szkół lub placówek objętych wsparciem, w 
których minimum 25% uczniów posiada specjalne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

1 0 
(planuje się osiągnięcie 
wskaźnika w kolejnym 

okresie 
sprawozdawczym) 

Liczba uczniów objętych wsparciem z zakresu 
rozwijania kompetencji przedsiębiorczości 

40 74 

Liczba uczniów objętych objętych indywidualizacją 
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi 

145 117 

Liczba szkół lub placówek zlokalizowanych na terenie 
miast średnich 

1 1 
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Wskaźniki rezultatu Zakładane 
wartości 

Osiągnięte wartości 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu 
programu 

230 2 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

1 0 
(w kolejnym okresie 

sprawozdawczym będzie 
osiągnięta wartość 1) 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

1 0 
(w kolejnym okresie 

sprawozdawczym będzie 
osiągnięta wartość 1) 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

48 76 

 
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 

Wykluczamy 
Wykluczenie- 
wysoka jakość 
edukacji 

430 394,71 zł Dofinansowanie 
RPO WŁ na lata 
2014-2020 
Środki własne 

751 111,02 zł 
 
 

45 000,00 zł 

390 794,71 zł 
 
 

39 600,00 zł 

 
2. 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 także 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 Regionalnej. Do nowej, 
rozbudowanej części zostanie przeniesiona Biblioteka Muzeum Ziemi Rawskiej oraz ekspozycja 
zbiorów etnograficznych. W szklanym łączniku zostanie utworzone Rawskie Centrum Integracji 
Kulturalnej.  
Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym: 
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Zabytkowy budynek jatek: 
- wykonano izolacje pionowe i poziome fundamentów wraz z podbiciami, 
- wykonano warstwy posadzkowe, 
- wykonano nadproża i docieplenie ścian od środka, 
- wymieniono i wzmocniono więźbę dachową wraz z wykonaniem nowego pokrycia dachu, 
- wykonano remont elewacji i przyległego ogrodzenia, 
- wykonano stolarkę okienną, 
- trwają prace instalacyjne branży elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej i sanitarnej. 
 
Nowy budynek jatek: 
- wzniesiono cały budynek wraz z więźbą dachową, 
- wykonano warstwy posadzkowe piwnic i parteru, 
- wykonano izolacje ścian i tynki wewnętrzne, 
- wykonano stolarkę okienną, 
- trwają prace instalacyjne branży elektrycznej, teletechnicznej, wentylacyjnej i sanitarnej. 
 
Wskaźniki osiągnięte w 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 

 
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 

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

2 336 229,36 zł RPO WŁ na lata 
2014-2020 
 
Budżet Miasta 

2 416 736,68 zł 
(na całość 
zadania) 

4 700 000,00 zł 
(na całość 
zadania) 

 

743 960,14 zł 
 
 

1 592 269,22 zł 
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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 z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 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”.  
 
c. Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 
Zadanie zostało zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym. 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 otrzymały 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. 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. 
 
d. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego zakłada 
przeprowadzenie prac budowlanych, 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. 
Działania zrealizowane w okresie sprawozdawczym: 
- wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, 
- uzyskano stosowne decyzje zezwalające na realizację inwestycji od Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Łodzi, 
- uzyskano pozwolenia na budowę od Starosty Rawskiego (bez ulicy Krakowskiej), 
- Sejmik Województwa Łódzkiego oraz Rada Miasta Rawa Mazowiecka przyjęła uchwały, według 
których ulica Krakowska (droga wojewódzka nr 727) staje się drogą gminną, 
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. 
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Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku: 

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 

 
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 

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
publicznej Rynku 
Starego Miasta 
oraz obszaru 
staromiejskiego 

27 026,46 zł  RPO WŁ na lata 
2014-2020 
 
Środki własne 

9 453 591,55 zł 
(na całość 
zadania) 

6 000 000,00 zł 
 

0 zł 
 
 

27 026,46 zł 
 
 
 

 
3. Rawscy Skauci jak Zawisza 
Działania zrealizowane w ramach projektów w okresie sprawozdawczym: 
1. Organizacja zajęć i spotkań w ciągu roku dla trzech grup wiekowych (łącznie około 100 osób) styczeń 
– grudzień 2019  
a. Cotygodniowe zbiórki zastępów (22 chłopców + 25 dziewcząt)oraz Gromad (15 chłopców + 20 
dziewcząt) 
b. Spotkania formacyjne młodzieży od lat 17 (20 osób) 
c. Spotkanie opłatkowe 1. Szczepu Rawskiego oraz 2. Szczepu Rawskiego - 27.12.2019 (150 osób) 
2. Organizacja 6 biwaków,  wycieczek, udział w zlotach (dla łącznie około 60 osób), styczeń – grudzień 
2019 
3. Organizacja 6 wyjazdów wypoczynku letniego  (dla około 50 osób) czerwiec - wrzesień 2019 
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. „Papieska Gra Terenowa” – gra z okazji rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, Rawa 
Mazowiecka, ok. 60 osób - 13.10.2019 r. 
b. „Gra Historyczna” - gra z okazji 101-rocznicy odzyskania niepodległości, ok. 50 osób - 10.11.2019 r. 
c. „Dzień Dziecka wg Skauta” zajęcia edukacyjne, promujące działanie na rzecz wspólnego dobra w 
najbliższym otoczeniu - gra dla dzieci ze szkoły podstawowej, wrzesień (ok. 300 osób) 
d. „Podwórkowa gra zręcznościowa” - gra dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, Rawa 
Mazowiecka, ok. 65 osób - 21.09.2019 r. 
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Wskaźniki osiągnięte w 2019 roku: 

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 

3 4 

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 
 

10 12 

Liczba nowych członków Stowarzyszenia z obszaru 
rewitalizacji 

1 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 

Rawscy Skauci jak 
Zawisza 

114 561,00 zł Dotacja 
 
Środki finansowe 
własne 
 
Wkład osobowy 

18 000,00 zł 
 

13 500,00 zł 
 
 

83 061,00 zł 

18 000,00 zł 
 

13 500,00 zł 
 
 

83 061,00 zł 

 
4. 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. 
W 2019 roku przeprowadzono konsultacje społeczne, które miały następującą formę: ankieta 
internetowa, punkty konsultacyjne w trzech komórkach organizacyjnych urzędu oraz spotkanie 
informacyjne z mieszkańcami. Konsultacje miały na celu zebranie opinii, uwag oraz propozycji 
właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji w celu doboru rozwiązań, 
instrumentów i narzędzi, które zostaną przygotowane przez Miasto w celu poprawy jakości zasobów 
mieszkaniowych na tym obszarze.  
Po analizie ankiety i wyciągnięciu wniosków ze spotkań z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych, 
stworzono propozycje instrumentów i narzędzi, które Miasto wprowadza od 2019 roku. Instrumenty 
te zostały zaprezentowane na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w dniu 4 września 2019. 
Instrumenty pomocowe finansowe i pozafinansowe, które będą realizowane w ramach projektu w 
2020 roku: 
- opracowanie zasad konkursu na najładniejszą elewację oraz promocja konkursu - rozstrzygnięcie jest 
planowane do 10 grudnia 2020 r., 
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- przyjęcie uchwały w zakresie zmiany stawki za zajęcie pasa drogowego w przypadku remontu 
elewacji, 
- sporządzenie planu miejscowego dla obrębu 4, który zawiera ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji 
- w 2019 roku plan został uzgodniony i zaopiniowany przez instytucje, odbyły się także konsultacje 
społeczne z mieszkańcami przed wyłożeniem planu do publicznego wglądu, co jest planowane na I 
kwartał 2020 r., zaś uchwalenie planu przewiduje się w 2020 r. 
 
Wskaźniki osiągnięte w 2019 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 3 

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

2 2 

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 

0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 

 
III Projekty, których realizacja rozpocznie się w późniejszym okresie 
W 2020 roku rozpocznie się realizacja projektu „Bycie EKO Się Opłaca” 

Lp Nazwa projektu Podmiot 
realizujący 

Szacowany 
koszt 

projektu 

Cele projektu 

1 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 
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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 2019 zakończył się drugi etap prac. 
Zakres prac obejmował przebudowę i adaptację pomieszczeń szatni i łazienek. Wykonano niezbędne 
prace rozbiórkowe, tynkarskie, malarskie, glazurnicze i montażowe. Wymieniono część instalacji 
wodno- kanalizacyjnej oraz elektrycznej.  
 

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 i szatni  
w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 

329 151,00 zł Budżet Miasta 330 000,00 zł 329 151,00 zł 
 
 

 
2. Rozwój infrastruktury pomocy społecznej 
Dzienny Dom Seniora 
Dzienny Dom Seniora prowadzony jest w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Rawie Mazowieckiej i znajduje się przy ulicy Warszawskiej 12. Jest czynny od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8 - 16 (każdy z uczestników indywidualnie decyduje, w jakich dniach czy godzinach ma 
zamiar spędzić swój czas w Dziennym Domu Seniora). Placówka dysponuje następującymi 
pomieszczeniami: pomieszczenie ogólne, pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni, aneks kuchenny, 
pomieszczenie klubowe, wyposażone w sprzęt RTV, kanapy i fotele oraz komputer z dostępem do 
internetu, pomieszczenie do zajęć aktywności ruchowej, pokój zabiegowo-pielęgniarski, łazienka, 
szatnia. Pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
Zakres usług świadczonych przez Dzienny Domu Seniora jest następujący:  
- usługi socjalne, w tym jeden ciepły posiłek (w formie drugiego dania),  
- usługi edukacyjne, m.in.  nauka obsługi komputera, spotkania i warsztaty tematyczne zgodne z 
zainteresowaniami i potrzebami uczestników, treningi pamięci, wyjścia edukacyjne,  
- usługi kulturalno-oświatowe, m.in. obchody świąt okolicznościowych, możliwość oglądania filmów i 
programów, czytanie prasy, książek, organizacja spotkań tematycznych,  
- usługi sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia ruchowe( gimnastyka) mające na celu poprawę kondycji 
fizycznej uczestników, możliwość korzystania z urządzeń poprawiających sprawność fizyczną (rower 
stacjonarny, zestawy usprawniające),  
- usługi terapii zajęciowej, m.in.  warsztaty plastyczne, rękodzieło, zabawy przy muzyce, relaksacja, 
- usługi aktywizujące społecznie m.in. spotkania integracyjne i wielopokoleniowe z podmiotami i 
osobami reprezentującymi różne grupy społeczne. 
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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 z obszaru rewitalizacji. Ponadto  w ramach 
realizacji programu opiekuńczo-wychowawczego zorganizowano m.in. następujące wydarzenia: 
- akcja „Zima z Przymierzakami” w okresie od 11 do 22 lutego 
- akcja „Lato z Przymierzakami” w okresie od 24 czerwca do 19 lipca (5 wyjazdów jednodniowych i 1 
wycieczka 3-dniowa) 
- piknik rodzinny 
- 2 rodzinne spotkania warsztatowe - wykonywanie dekoracji i kartek świątecznych. 
Przedszkole Miejskie nr 1 
Przedszkole Miejskie nr 1 w czerwcu 2019 roku zakończyło realizację projektu „Śmieci segregujemy - 
naszą planetę ratujemy” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi. Ponadto w przedszkolu 
prowadzona jest edukacja zdrowotna - w czerwcu 2019 r. zakończono realizację programu „Ruch to 
zdrowie”, z kolei we wrześniu rozpoczęto realizację programu „Bezpieczny i zdrowy przedszkolak”. 
Szkoła Podstawowa nr 2 
Szkoła na bieżąco prowadzi działania skierowane do dzieci i młodzieży, również z obszaru rewitalizacji, 
działając głównie w środowisku szkolnym. W ramach projektu eTwinning współpracuje ze szkołami z 
różnych krajów. W poszczególnych miesiącach realizowano m.in. następujące działania: 
- zajęcia z dietetykiem- luty 
- debata o smogu - marzec  
- w świecie matematyki fraktale - kwiecień 
- listy do ziemi, DZIEŃ EUROPEJSKI - maj 
- wizyta gości z Anglii w ramach Erasmus+, pokaz talentów - czerwiec  
- Narodowe czytanie i Dzień głośnego czytania,  Europejski Dzień Języków, Strajk klimatyczny, Szkoła z 
sercem-ekologiczne pomaganie - wrzesień  
- udział w konkursie Krajobraz mojego regionu - uczę i pokazuję, Dzień piżam, Mitologiczna przerwa - 
październik  
- Tydzień kultury chrześcijańskiej - listopad 
- warsztaty i kiermasz świąteczny, paczka dla kombatanta, szlachetna paczka - grudzień. 
Kluby sportowe organizują zajęcia w okresie ferii zimowych i letnich dla dzieci zaangażowanych w 
sport. 
 
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  13 264,18 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 dwa komplety ubrania specjalnego 
strażackiego  oraz suchy skafander ratowniczy z ocieplaczem. 
 
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 
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Dofinansowanie 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej 

13 264,18 zł  Samorząd 
Województwa 
Łódzkiego 

13 800,00 zł 
 

13 264,18 zł 
 
 
 

 
5. Rozwój e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury i 
dziedzictwa kulturowego oraz usług medycznych 
a. Rozwój usług e-administracji 
W II kwartale 2019 roku nastąpiło ogłoszenie zamówień publicznych oraz wyłonienie wykonawców 
odpowiedzialnych na dostawę infrastruktury teleinformatycznej, sprzętu komputerowego i 
oprogramowania. Wyłoniono dostawców następującego sprzętu informatycznego: drukarki, skanery 
oraz sprzęt serwerowy. 
W III kwartale 2019 roku powtórzono  ogłoszenie zamówień publicznych oraz wyłoniono dostawców 
sprzętu informatycznego, takiego jak komputery osobiste wraz z oprogramowaniem a także 
dostawców infrastruktury sieciowej (bez modernizacji serwerowni),   
W IV  kwartale 2019 roku przeprowadzono rozmowy i podpisano umowę z wolnej ręki (dwukrotnie w 
postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta) na modernizacje serwerowni. 
 
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 

Rozwój usług e-
administracji 
 

452 271,03 zł  Dofinansowanie 
ze środków EFFR 
 
Środki własne 

313 847,98 zł 
 
 

660 000,00 zł 

218 275,68 zł 
 
 

233 995,35 zł 
 

 
b. 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 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 
2019 roku odbyły się następujące zajęcia: warsztaty rękodzieła artystycznego, szkolenie z języka 
angielskiego, zajęcia taneczne- latino, zajęcia muzyczne i wokalne, ćwiczenia relaksacyjne- joga, zajęcia 
ruchowe- fitness. Od października do końca grudnia 2019r. w ramach projektu LOWE odbywały się 
następujące zajęcia: język angielski, ćwiczenia relaksacyjne- joga, trzymaj formę - fitness, zajęcia 
taneczne - latino. 
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c. Program szczepień przeciwko grypie 
Jesienią 2019 prowadzone były bezpłatne szczepienia przeciw grypie. Mogli z nich skorzystać 
mieszkańcy w wieku powyżej 60 roku życia, 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 Raw-Medica, Centrum Medyczne Verbena, 
Przychodnia Lekarska REMEDIUM, Przychodnia MEDINCOM, SPZOZ przy ul. Niepodległości 8. Ogółem 
zaszczepiono 629 osób, w tym 170 osób w dwóch przychodniach na obszarze rewitalizacji. Całkowity 
koszt szczepień wyniósł 24 531 zł. Seniorzy, którzy nie mogli poddać się szczepieniom z powodu 
przeciwwskazań zdrowotnych, zostali objęci akcją edukacyjną na temat sposobów unikania 
zachorowania na grypę. Ogółem wyedukowanych przez personel medyczny zostało 187 osób, w tym 
18 w przychodniach na obszarze rewitalizacji.  
 
6. Działania w zakresie wymiany lub renowacji źródeł ciepła, rozbudowy systemów zaopatrzenia w 
ciepło 
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 pomogą ochronić środowisko, a 
gospodarstwom domowym przyniosą oszczędności finansowe. W 2019 roku Program był 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 związku z 
porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi, począwszy od 18 listopada 2019 r. beneficjenci , których budynki są usytuowane  w granicach 
administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka, mogą składać wnioski w Urzędzie Miasta Rawa 
Mazowiecka. Mieszkańcom zostało udostępnione stanowisko komputerowe, przy którym mogą 
wypełnić i wydrukować wniosek. Pracownicy Biura ds. Rewitalizacji pomagają także w wypełnieniu 
wniosku. 

7. Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych lub 
gospodarczych 
Remont targowiska miejskiego 
Działania jakie zostały zrealizowane w ramach projektu w okresie sprawozdawczym  
(z podaniem okresów ich realizacji): 

06.03.2019 r. – 08.07.2019 r. – wykonanie dokumentacji technicznej, 
27.06.2019 r. – uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do 
rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, 
17.07.2019 r. – uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. 
12.08.2019 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę, 
04.11.2019 r. – zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych, 
04.11.2019 r. – zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru archeologicznego, 
12.11.2019 r. – zawarcie umowy na nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych. 
 
Postęp finansowy: 

Nazwa projektu Suma kosztów 
realizacji w 

okresie 
sprawozdawczym 

Wysokość środków z podziałem na źródła finansowania 
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  Źródło 
finansowania 

Planowane środki 
na realizację 

zadania 

Środki poniesione 
w okresie 

sprawozdawczym 

Remont 
targowiska 
miejskiego 

516 627,65 zł  PROW na lata 
2014-2020 
 
Budżet Miasta 

995 184,00 zł 
(na całe zadanie) 

 
1 292 765,00 zł 

(na całe zadanie) 
 

0,00 zł 
 
 

516 627,65 zł 

 
 

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 2019 roku zakończyła się realizacja 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. W wyniku realizacji projektu został wykonany 
generalny remont świątyni oraz kolegium pojezuickiego. Zostało także utworzone Centrum Spotkań i 
Dialogu, w ramach którego jest prowadzona działalność o charakterze kulturalnym i prospołecznym, 
m.in.:  spotkania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty rękodzieła, plastyczne, 
malarskie i inne. Ponadto odbywają się spotkania o charakterze edukacyjnym, w tym promocja 
czytelnictwa (realizowane wspólnie z Biblioteką Miejską) a także są organizowane pikniki i koncerty. 
 
b. Prace przy Kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
W 2019 roku były kontynuowane roboty związane z osuszeniem i odwodnieniem oraz prace związane 
z nawierzchnią przy budynku kościoła. Podjęte działania  pozwolą na prawidłowe odprowadzenie wód 
opadowych od kościoła zapobiegając jego zawilgoceniu oraz  na  uporządkowanie i zagospodarowanie 
terenu wokół niego.  
 
Charakterystyka trudności napotkanych w trakcie realizacji zadania 
Podczas realizacji zadania polegającego na adaptacji jatek miejskich, napotkane trudności wynikały z 
niskiego tempa prowadzonych robót budowlanych oraz z konieczności wprowadzenia dodatkowych 
prac nieobjętych dokumentacją projektową a koniecznych do wykonania. Sytuację skomplikowała 
dodatkowo awaria wodociągowa. Wszystkie te czynniki wpłynęły na opóźnienie terminu realizacji 
zadania. 
W zadaniu dotyczącym zagospodarowania przestrzeni publicznej problemem okazało się opóźnienie w 
zmianie własności ulicy Krakowskiej oraz przedłużona procedura uzyskania pozwolenia na budowę w 
WUOZ w Łodzi. 
Trudności wystąpiły także przy realizacji projektu uzupełniającego, jakim jest przebudowa targowiska 
miejskiego. W 4 ogłoszonych przetargach nieograniczonych nie pojawiły się żadne oferty, natomiast 
oferta złożona w piątym przetargu przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego. Konieczność 
wprowadzenia oszczędności spowodowała z kolei zmianę systemu realizacji inwestycji z „projektuj i 
buduj” na oddzielne wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. 
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Podsumowanie sprawozdania 
 Pierwszy wykres przedstawia stopień realizacji projektów w odniesieniu do wszystkich realizowanych 
projektów- podstawowych i uzupełniających. W drugim wykresie odniesiono się tylko do projektów 
podstawowych. 
 
 

                 
 
 
 

                 
 
Po trzech latach wdrażania procesu rewitalizacji zostało zakończone 7 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 
- Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
- Program Aktywizacja i Integracja. 
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Stanowi to nieco ponad 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 są 4 następujące projekty: 
- Wykluczamy Wykluczenie – Wysoka Jakość Edukacji 
-  Rawscy Skauci jak Zawisza 
-  Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka 
-  Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych. 
Dwa pierwsze również są 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 ostatniego z projektów podstawowych - „ Bycie EKO się opłaca”, rozpocznie się w 2020 roku.  
Oprócz projektów podstawowych realizowane są projekty uzupełniające, które wpisują się w założenia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji. W porównaniu do zeszłego okresu sprawozdawczego zmniejszyła 
się ilość projektów uzupełniających, z 14 realizowanych w 2018 roku do 11 prowadzonych w roku 2019. 
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. W celu kierowania działań informacyjnych do mieszkańców miasta, którzy są 
ważnymi interesariuszami procesu rewitalizacji, działa strona www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, 
na której mieszkańcy mogą zapoznać się z wdrażaniem i realizacją procesu rewitalizacji miasta Rawa 
Mazowiecka. 
Wszystkie projekty rewitalizacyjne mają charakter kompleksowy, dopełniają się wzajemnie i wywierają 
pozytywny wpływ na obszar rewitalizacji i całe miasto. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

