Protokół z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji
z dnia 17 czerwca 2019 roku
W dniu 17 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka
odbyło się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji.
Na posiedzeniu obecni byli:
1. Piotr Irla
2. Artur Piotrowski
3. Mariusz Szadkowski
4. Jolanta Kosińska
5. Anna Idzikowska
6. Dorota Zakonnik
7. Magdalena Bernacik
8. Sławomir Kaźmierczak
9. Teresa Sekuter
10. Arkadiusz Rataj
11. Piotr Klimczak
12. Agnieszka Zimecka
13. Anna Pawłowska
14. Krystyna Florczak
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Zagadnienia związane z utrzymaniem trwałości zadania dotyczącego parku miejskiego
(kwestia monitoringu)
3. Przebieg realizacji zadania związanego z jatkami miejskimi
4. Przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania dotyczącego przestrzeni publicznej (np.
ustalenia z konserwatorem zabytków, wniosek o pozwolenie na budowę, ogłoszenie
przetargu, itp.)
5. Przebieg realizacji projektu dotyczącego poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze
rewitalizacji (planowany harmonogram konsultacji z właścicielami budynków, termin i
miejsce opublikowania poradnika dla właścicieli nieruchomości, wstępna publikacja
poszczególnych instrumentów)
6. Omówienie działań podejmowanych w ramach działalności RCOP (również planowane
działania)
7. Realizacja projektu „Szkoła twórczych umysłów” przez Szkołę Podstawową nr 2 w Rawie
Mazowieckiej (przedstawienie harmonogramu działań podejmowanych po podpisaniu
umowy o dofinansowanie)
8. Omówienie działań podejmowanych w ramach realizacji projektu Program Aktywizacja i
Integracja
9. Wolne wnioski i dyskusja
Ad. 2 Park miejski - utrzymanie trwałości zadania
Usterki dotyczące działania monitoringu, zgłaszane podczas poprzedniego posiedzenia,
zostały usunięte. System działał poprawnie do ostatniego piątku, 14. czerwca, kiedy to

nastąpiło wyłączenie systemu, prawdopodobnie na skutek burzy, która przeszła nad
miastem. Wykonawca monitoringu zostanie zobowiązany do usunięcia usterki.
Ad. 3 Jatki miejskie
Prace są prowadzone zgodnie z planem, termin zakończenia zadania na obecną chwilę nie
wydaje się być zagrożony. Na nowobudowanym budynku położono tzw. wieniec, niebawem
będzie zakładany dach.
Pracownicy muzeum przygotowują materiał na wystawę, która ma być prezentowana w
wyremontowanym obiekcie.
Przy okazji został także poruszony temat wystawy funkcjonującej w Zamku Książąt
Mazowieckich. Stwierdzono, że przydałaby się angielska wersja tekstu towarzyszącego
wystawie. Jedna z obecnych osób wnioskowała o lepsze nagłośnienie.
Ad.4 Zadanie dotyczące przestrzeni publicznej
Miasto uzyskało od Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwolenie na
usunięcie drzew, których stan tego wymaga oraz pozwolenie na prowadzenie prac
budowlanych. Do uzyskania pozostaje pozwolenie na nowe nasadzenia i decyzja nadzoru
archeologicznego. Na posiedzeniu Zespołu Uzgodnień Dokumentacji przy Starostwie
Powiatowym został uwzględniony bez uwag projekt branży elektrycznej. Do uzgodnienia
pozostaje projekt branży wodno-kanalizacyjnej. Zakończenie etapu projektowania oraz
uzyskiwania pozwoleń na budowę planowane jest na sierpień 2019r. Ogłoszenie przetargu
planuje się w IV kwartale 2019 r.
Ad. 5 Poprawa zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji
Obecnie trwają prace przy przygotowaniu poradnika dla mieszkańców. Przygotowywane są
także dwa instrumenty, które pomogą w procesie odnowy zasobów mieszkaniowych, czyli
konkurs na elewacje oraz dofinansowanie z budżetu miasta na roboty budowlane przy
zabytkach. Zaplanowano także konsultacje społeczne w następującej formie: ankieta, punkty
konsultacyjne w trzech wydziałach urzędu oraz spotkanie z mieszkańcami, które jest
planowane na wrzesień. Jeden z lokalnych przedsiębiorców zaproponował możliwość
nawiązania współpracy z właścicielami budynków na obszarze rewitalizacji. W październiku
planuje się rozpropagowanie konkursu, a instrumenty zaczną działać w przyszłym roku.
Ad. 6 Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Centrum zostało uruchomione w styczniu br. Do maja lokal był regularnie wykorzystywany.
Obecne mniejsze obłożenie może być spowodowane sezonem urlopowym. Pierwsze
spotkanie animacyjne odbyło się w marcu i służyło temu, aby organizacje zapoznały się
wzajemnie i zintegrowały. Na festynie z okazji Święta 3 Maja organizacje pozarządowe miały
swój punkt, w którym prowadzono np. badania profilaktyczne. W maju zostało
przeprowadzone szkolenie z tworzenia projektów, w którym wzięli udział przedstawiciele 16
organizacji. W czerwcu odbywają się konsultacje poświęcone tej tematyce prowadzone przez
panią Justynę Matusiak z Instytutu Spraw Obywatelskich w Łodzi. Warsztaty dla organizacji
pozarządowych, które się odbyły, organizowane są we współpracy z Instytutem Spraw
Obywatelskich w Łodzi. Współorganizatorami pierwszych warsztatów w marcu było także
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W niedalekiej przyszłości planuje się
zaproszenie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, aby organizacje pozarządowe
mogły zapoznać się z możliwościami dofinansowania.

Ad.7 Projekt „Szkoła twórczych umysłów”
W ramach projektu są realizowane szkolenia dla nauczycieli i zajęcia dla uczniów. W
zajęciach bierze udział 475 uczniów, dla których zorganizowano 20 różnego typu zajęć w 96
grupach. Obecnie przygotowywany jest przetarg na pomoce dydaktyczne. Zostanie on
ogłoszony w czerwcu, a przeprowadzony w okresie wakacyjnym. Realizacja projektu potrwa
do końca grudnia 2020 r.
Ad.8 Program Aktywizacja i Integracja
Tegoroczna edycja projektu jest realizowana od początku maja do końca czerwca. Bierze w
niej udział 10 osób, w tym 3 z obszaru rewitalizacji. Część aktywizacyjna realizowana jest we
współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Rawie Mazowieckiej Łódzkiej
Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi. Prace społecznie użyteczne są prowadzone na terenie
miasta Rawa Mazowiecka w następujących obiektach: Żłobek Miejski Tuptuś, Muzeum Ziemi
Rawskiej, Przedszkola Miejskie, OSIR, RAWIK. Nie wiadomo, czy projekt będzie realizowany w
roku przyszłym, być może będzie to tylko część obejmująca prace społecznie użyteczne.
Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeprowadza także ankietę, która ma dać
odpowiedź na pytanie, jak duże jest w Rawie Mazowieckiej zainteresowanie teleopieką.
Jeżeli chodzi o Dzienny Dom Seniora, to są jeszcze wolne miejsca dla zainteresowanych osób.
Ad. 9 Wolne wnioski
Kierownik Biura ds. Rewitalizacji Mariusz Szadkowski poinformował zebranych, że Miasto
planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwój Lokalny i zaproponował,
aby poszczególne wydziały urzędu zgłaszały swoje propozycje działań, które mogłyby zostać
uwzględnione w projekcie.
W lipcu planowane jest także podpisanie umowy odnośnie projektu Bezpieczne Przejścia i w
związku z tym pojawi się konieczność przeprowadzenia ankiet wśród mieszkańców oraz
przeprowadzenia innych czynności wynikających z umowy.

Protokolant
Krystyna Florczak

Przewodniczący Zespołu Zadaniowego
ds. Rewitalizacji
Piotr Irla

