
Protokół z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 
z dnia 2 grudnia 2019 roku 

 
W dniu 2 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  Rawa Mazowiecka odbyło 
się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji. 
 
Na posiedzeniu obecni byli:  

1. Piotr Irla 
2. Mariusz Szadkowski 
3. Jolanta Kosińska 
4. Anna Idzikowska 
5. Dorota Zakonnik 
6. Sławomir Kaźmierczak 
7. Paweł Piątkiewicz 
8. Agnieszka Zimecka 
9. Teresa Sekuter 
10. Krystyna Florczak 

Porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia 

2. Przebieg realizacji zadania związanego z jatkami miejskimi 

3. Przygotowania do rozpoczęcia realizacji zadania dotyczącego przestrzeni publicznej 
(wniosek o pozwolenie na budowę, ogłoszenie przetargu) 

4. Przebieg realizacji projektu dotyczącego poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze 
rewitalizacji (ogłoszenie konkursu na elewacje, termin opublikowania poradnika dla 
właścicieli nieruchomości) 

5. Omówienie działań podejmowanych w ramach działalności RCOP (również planowane 
działania) 

6. Omówienie i przyjęcie Raportu z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Rawa Mazowiecka na lata 2016- 2025 
 
7. Wolne wnioski i dyskusja 

Ad. 2 Jatki miejskie 
Realizacja zadania opóźniła się z uwagi na konieczność wykonania robót związanych ze 
wzmocnieniem ścian. Projekt pn. Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka, którego 
elementem jest zadanie związane z jatkami, ma zostać zakończony do końca 2021 roku.  
 
Ad. 3 Zadanie dotyczące przestrzeni publicznej 
Miasto uzyskało wszystkie decyzje od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Dokumentacja jest już gotowa. Obecnie procedowany jest wniosek o pozwolenie na budowę, 
w tym tygodniu powinna zostać wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W tym miesiącu, 
zostanie ogłoszony przetarg. Należy wziąć pod uwagę, aby wykonawcy otrzymali 



wystarczającą ilość czasu na zapoznanie się z dokumentami uwzględniając okres świąteczno-
noworoczny. Etapy realizacji zadania zostaną dokładnie określone po wyłonieniu 
wykonawcy. Na razie planuje się rozpocząć działania od ulicy Mickiewicza. 
 
Ad.4 Poprawa zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 
Zakończono spotkania konsultacyjne dla mieszkańców. W listopadzie został ogłoszony 
konkurs na elewacje. Kilka  osób już interesowało się konkursem. Do końca roku zostanie 
przygotowany poradnik na temat m.in. korzystania ze źródeł dofinansowania przeznaczony 
dla właścicieli nieruchomości. W budżecie Miasta planuje się zarezerwować 50 tys. zł na 
dofinansowanie prac remontowych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków. Do 
ustalenia pozostaje kwestia, czy w puli środków zostanie wydzielona część przeznaczona 
tylko dla budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych. Rozważano także, czy jest 
wymagana zmiana sposobu podziału środków. W ramach udogodnień dla właścicieli 
nieruchomości jest też przygotowywany projekt uchwały obniżającej koszty opłaty za zajęcie 
pasa drogowego.  
 
Ad. 5 Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
W ostatnich tygodniach odbył się cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych. Projekt 
przygotowany przez jedną z organizacji pozarządowych uzyskał dofinansowanie w ramach 
tzw. małych grantów. Dwa kolejne projekty będą dofinansowane w ramach budżetu 
obywatelskiego. Na dzień 4 grudnia planowane jest szkolenie z rozliczania dotacji. 
Z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych uzyskano informację, że lokal przeznaczony pod 
działalność RCOP nie jest wykorzystywany tak intensywnie jak zakładano. Szkolenia 
odbywają się w większych lokalach. Podczas posiedzenia rozważano zmianę lokalizacji 
siedziby Centrum. Nowa siedziba mogłaby znaleźć się w wyremontowanym budynku Urzędu 
Miasta. Rozważano także możliwość udostępnienia organizacjom pozarządowym 
pomieszczeń w Dziennym Domu Seniora w dniach i godzinach, kiedy placówka nie prowadzi 
swojej podstawowej działalności. 
 
Ad. 6 Omówienie i przyjęcie Raportu z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016- 2025 
Podczas posiedzenia omówiono podstawowe założenia Raportu z monitoringu, który 
powinien być przygotowywany co 2 lata i konsultowany z członkami Zespołu Zadaniowego 
ds. Rewitalizacji oraz członkami Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji. Każdy z członków 
Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji mógł zgłosić swoje uwagi i ocenić ww. dokument, 
który został przesłany razem z zaproszeniem na spotkanie. 
 
 
 
 
Protokolant                                                                                          Przewodniczący Zespołu Zadaniowego 
Krystyna Florczak                                                                                                    ds. Rewitalizacji 
                                                                                                                                            Piotr Irla 
 

 

 
 



 


