
Protokół z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 

z dnia 8 czerwca 2021 roku 

 

W dniu 8 czerwca 2021 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. Arkadiusz Rataj 

4. Paweł Piątkiewicz 

5. Dorota Zakonnik 

6. Karolina Gawot 

7. Teresa Sekuter 

8. Agnieszka Zimecka 

9. Krystyna Florczak 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Działania przeprowadzone w ramach realizacji zadania dotyczącego przestrzeni publicznej 

(informacja na temat prac przeprowadzonych od marca br. oraz prac zaplanowanych,  

z podziałem na poszczególne ulice). 

3. Działania podjęte w ramach realizacji projektu dotyczącego poprawy zasobów 

mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji.  

4. Informacja na temat działań podejmowanych w ramach działalności RCOP oraz działań 

zaplanowanych na kolejny okres.  

5. Podsumowanie projektu „Szkoła twórczych umysłów”, realizowanego przez Szkołę 

Podstawową nr 2 w Rawie Mazowieckiej: 

6. Potencjalne projekty uzupełniające realizowane na obszarze rewitalizacji. 

7. Wolne wnioski i dyskusja 

Ad. 2. Zadanie dotyczące przestrzeni publicznej 

Na przełomie czerwca i lipca planuje się zakończenie prac na ulicy Kopernika i Przechodniej  

w związku z czym zostanie udrożniony ruch na tych ulicach. Nadal kontynuowane będą prace 

na ulicy Warszawskiej, obecnie trwa tam krawężnikowanie i przygotowanie podbudowy. 

Niebawem rozpoczną się prace na ulicy Mazowieckiej i Kilińskiego – planuje się tam wymianę 



chodników, krawężników, sfrezowanie jezdni i położenie na niej jednej warstwy nakładki. 

Prace będą prowadzone zawsze tylko po jednej stronie ulicy, aby jak najdłużej zachować 

przejezdność tych ulic. Na ulicy Mazowieckiej zostanie wykonana linia oświetleniowa, 

planuje się umieszczenie dwóch latarni. Na przełomie czerwca i lipca ma być położona masa 

bitumiczna na ulicach:  Przechodniej, Kopernika, Warszawskiej i Łowickiej. Od połowy 

miesiąca planuje się kolejne prace na Placu Piłsudskiego. Prace będą związane z wykonaniem 

instalacji teletechnicznych służących oświetleniu, nagłośnieniu i monitoringowi. Dopiero  

po ich przeprowadzeniu będzie można przystąpić do prowadzenia prac brukarskich.  

Podczas posiedzenia zasygnalizowano, że mieszkańcy zgłaszają do urzędu swoje uwagi 

odnośnie prac prowadzonych w związku z projektem rewitalizacyjnym. Mieszkańcy pytali 

m.in.  o dokończenie chodników na ulicy Mickiewicza oraz zgłaszali potrzebę umieszczenia 

znaków drogowych zakazujących zatrzymywania się na tej ulicy. W związku z powyższym 

ustalono, że będzie się dążyć do jak najszybszego zakończenia robót na ulicy Mickiewicza  

i ustalenia stałej, docelowej organizacji ruchu drogowego.  

Ad. 3 Projekt dotyczący poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 

W dalszym ciągu są dostępne dla mieszkańców instrumenty finansowe, które są 

wprowadzane od 2019 roku - konkurs na najładniejszą elewację, uchwała, która daje 

możliwość skorzystania z niższej opłaty za zajęcie pasa drogowego niż miało to miejsce 

dotychczas, jeżeli remont dotyczy elewacji oraz dotacja  na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

Miasta Rawa Mazowiecka.   

W I kwartale 2021 roku została ogłoszona druga edycja konkursu na elewacje. W kwietniu 

pracownicy Biura ds. Rewitalizacji dostarczyli właścicielom budynków na obszarze 

rewitalizacji listy informujące o konkursie i zachęcające do udziału w drugiej jego edycji. 

Przekazana w ten sposób wiadomość spotkała się z odzewem mieszkańców, którzy 

przychodzili oraz dzwonili do Biura ds. Rewitalizacji z prośbą o udzielenie bardziej 

szczegółowych informacji na temat konkursu.  

Jeżeli chodzi o opłaty za zajęcie pasa drogowego, to kwestie remontu elewacji na ulicach,  

na których prowadzone są prace rewitalizacyjne, trzeba uzgadniać z kierownikiem budowy 

zatrudnionym przez firmę wykonującą rewitalizację. Z uwagi na prowadzone prace 

rewitalizacyjne, ulice te są przez ten czas terenem budowy.  

W kwestii dotacji  na prace przy zabytkach, dotychczasowe warunki dofinansowania 

pozostają nie zmienione i wynikają z uchwały nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r. 

 

 



Ad.4 Działania podejmowane w ramach działalności RCOP 

Od czasu poprzedniego posiedzenia odbyły się następujące szkolenia dla organizacji 

pozarządowych w ramach działalności rawskiego centrum: 

- 26 marca - śniadanie biznesowe on-line z Centrum Klucz. Temat: dofinansowania z PFRON.  

- 30 kwietnia - śniadanie biznesowe on-line z Centrum Klucz. Temat: pozyskiwanie funduszy 

dla organizacji. 

Obecnie zwiększa się liczba organizacji korzystających z lokalu RCOP. W następnych 

tygodniach są także planowane kolejne szkolenia dla organizacji pozarządowych.  

W ramach pomysłu współpracy pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a stroną społeczną, 

powstał także nowy, ciekawy projekt Społeczna Lodówka. Projekt jest wynikiem 

trójstronnego porozumienia pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka, Fundacją „Obudźmy 

Nadzieję” oraz PSS „Społem”, a jego celem jest nieodpłatna dystrybucja żywności dla osób 

potrzebujących. Projekt zakłada umieszczenie ogólnodostępnej lodówki przed sklepem 

spożywczym przy ulicy Tomaszowskiej 10. Pierwszą dostawę produktów do lodówki  zapewni 

Miasto, następne artykuły mają dostarczać osoby prywatne i sklepy. Codzienną kontrolę  

nad stanem lodówki będzie sprawowała Fundacja „Obudźmy Nadzieję”. 

Ad. 5 Realizacja projektu „Szkoła twórczych umysłów” 

Projekt został zrealizowany, a zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte.  
Z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, realizacja projektu została przedłużona  
do końca marca 2021 r. Od początku realizacji w projekcie wzięło udział:  492 uczniów,  
w tym: 20 osób z niepełnosprawnościami i 76 nauczycieli. Przeprowadzone działania można 
podzielić na następujące typy zadań: 

Zadanie 1 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych  
na rynku pracy poprzez zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające z przedmiotów 
ścisłych, przyrodniczych oraz języków obcych. 

  
Zadanie 2 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencje matematyczno-przyrodniczych w ramach 
kół przedmiotowych.  

  
Zadanie 3 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych w ramach koła informatycznego 

  
Zadanie 4 - Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoedukacyjne oraz zajęcia 
integracji sensorycznej.  

 
Zadanie 5 – Wsparcie dla placówki i uczniów obejmujące działania związane  
z przeciwdziałaniem wystąpienia skutków epidemii COVID-19 w postaci konsultacji 
psychologa. 
 



Ad. 6 Potencjalne projekty uzupełniające realizowane na obszarze rewitalizacji 

Członkowie zespołu zostali poproszeni o przekazywania do Biura ds. Rewitalizacji informacji 

o realizowanych działaniach czy projektach dotyczących obszaru rewitalizacji, które mogą 

być kwalifikowane jako projekty uzupełniające. Obecnie rozważa się wzięcie udziału  

w programie Dostępna Szkoła, w ramach którego zostałaby zwiększona dostępność 

budynków Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 dla dzieci 

niepełnosprawnych. Niestety, planowanie działań, np. organizacji imprez, nadal było 

utrudnione z uwagi na ograniczenia związane z pandemią.  

Po omówieniu wszystkich kwestii posiedzenie zakończono. 

  Protokolant                                                                                       Przewodniczący  

  Krystyna Florczak                                                           Zespołu Zadaniowego   ds. Rewitalizacji  

                                                                                                                      Piotr Irla 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

 

 

 


