
Protokół z posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji 
z dnia 3 grudnia 2019 roku 

 
W dniu 3 grudnia 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  Rawa Mazowiecka odbyło 
się posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji. 
 
Na posiedzeniu obecni byli: 

1. Piotr Irla 
2. Mariusz Szadkowski 
3. Bogumiła Sitarek 
4. Elżbieta Bielecka 
5. Małgorzata Rynkowska 
6. Małgorzata Walendziak 
7. Krzysztof Zychowicz 
8. Krystyna Florczak 

Porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia 
 
2. Przygotowanie do rozpoczęcia realizacji zadania dotyczącego przestrzeni publicznej 
(wniosek o pozwolenie na budowę, ogłoszenie przetargu)  

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

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

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

Ad. 2 Zadanie dotyczące przestrzeni publicznej 
Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony. W dniu dzisiejszym została wydana 
prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę. W grudniu planuje się ogłoszenie przetargu. 
Należy wziąć pod uwagę, aby wykonawcy otrzymali wystarczającą ilość czasu na zapoznanie 
się z dokumentami uwzględniając okres świąteczno-noworoczny. Rozpoczęcie prac planuje 
się najwcześniej na wiosnę. Realizacja zadania będzie przebiegać etapami, które zostaną 
dokładnie określone po wyłonieniu wykonawcy. Na razie planuje się rozpoczęcie robót od 
ulicy Mickiewicza. Podczas posiedzenia padły pytania dotyczące  poprowadzenia sieci 
gazowej na tej ulicy. Mieszkańcy ulicy powinni zostać poinformowani, że przyłącza gazowe 
dla poszczególnych budynków powinny być zrobione do momentu całkowitego zakończenia 
zadania, ponieważ od tego czasu nie będzie możliwości ingerencji w nawierzchnię ulicy przez 
5 lat. 

 



Ad. 3 Poprawa zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 

Zakończono konsultacje dla mieszkańców. W listopadzie został ogłoszony konkurs na 
elewacje, w którym uwzględniane są prace wykonane w tym i w przyszłym roku. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w IV kwartale 2020 roku. Do końca roku zostanie także 
przygotowany poradnik, w którym będą wskazane m.in. źródła finansowania dla właścicieli 
nieruchomości. W myśl porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pracownicy Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka od 
18 listopada przyjmują wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze. Z kolei do 22 listopada mieszkańcy miasta mogli składać deklaracje dotyczące 
wymiany źródła ciepła w ramach konkursu RPO Województwa Łódzkiego. W ramach 
udogodnień dla właścicieli nieruchomości jest także przygotowywany projekt uchwały 
obniżającej koszty opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Ad. 4 Działalność RCOP 
RCOP systematycznie organizuje szkolenia dla organizacji pozarządowych dotyczące 
pozyskiwania dofinansowań. Projekt przygotowany przez jedną z organizacji pozarządowych 
uzyskał dofinansowanie w ramach tzw. małych grantów. Dwa kolejne projekty będą 
dofinansowane w ramach budżetu obywatelskiego.  
Z myślą o organizacjach pozarządowych na stronie poświęconej rewitalizacji umieszczane są, 
podzielone tematycznie, informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych. 
 
Ad. 5 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 Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji mógł zgłosić swoje uwagi i ocenić ww. dokument, 
który został przesłany razem z zaproszeniem na spotkanie. 
 
 
 
 
Protokolant                                                                                      Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego 
                                                                                                                                ds. Rewitalizacji 
Krystyna Florczak                                                                                                       Piotr Irla 
 

 
 
 
 


