
Protokół z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 

z dnia 29 września 2021 roku 

 

W dniu 29 września 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. Karolina Gawot 

6. Bożena Sukiennik 

7. Teresa Sekuter 

8. Krystyna Florczak 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Realizacja zadania dotyczącego przestrzeni publicznej (informacja na temat prac 

przeprowadzonych od poprzedniego posiedzenia Zespołu Zadaniowego w czerwcu br. do 

chwili obecnej oraz omówienie zaplanowanych prac, z uwzględnieniem podziału na 

poszczególne ulice). 

3. Realizacja projektu dotyczącego poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze 

rewitalizacji - druga edycja konkursu na najładniejszą elewację.  

4. Informacja na temat działań podejmowanych w ramach działalności RCOP od czasu 

poprzedniego posiedzenia zespołu w czerwcu br. oraz działań zaplanowanych na kolejny 

okres.  

5. Propozycje członków zespołu w zakresie planowanych działań, które wpisują się w realizację 

celów LPR. 

6. Wolne wnioski i dyskusja 

Ad. 2. Zadanie dotyczące przestrzeni publicznej 

W planach na najbliższy czas przewidziano oznakowanie pionowe i poziome dotyczące ruchu 

drogowego na ulicach, na których zakończono prace, przy czym zakłada się, że będzie to już 

oznakowanie docelowe. Decyzja odnośnie oznakowania powinna zostać wydana na przełomie 

września i października. W związku z organizacją ruchu największe obawy są wiązane ze 

skrzyżowaniem  ulic Mickiewicza i Krakowskiej; niestety wielu kierowców nadal przejeżdża 



przez to skrzyżowanie „na pamięć”. Obecnie prowadzone są prace na placu Piłsudskiego oraz 

na ulicy Wyszyńskiego. Około 15 października planuje się położenie wiążącej warstwy asfaltu 

na placu Piłsudskiego oraz na ulicy Wyszyńskiego. Na placu Piłsudskiego trwają ponadto prace 

przygotowawcze do instalacji wszystkich urządzeń oraz słupów oświetleniowych. Następnie 

będzie kładziona podbudowa, a plac zostanie przygotowany do położenia płyt. 

Ad. 3 Projekt dotyczący poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 

W dalszym ciągu dostępne są 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. 

Wszystkie dostępne instrumenty zostały opisane w poradniku dla mieszkańców. 

Właścicielom budynków na obszarze rewitalizacji zostały dostarczone listy informujące o 

konkursie na elewacje i zachęcające do udziału w drugiej edycji konkursu. Obecnie wybierani 

są członkowie komisji konkursowej. W jej skład wejdą przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, przedstawiciel Rady Miasta Rawa Mazowiecka oraz pracownicy Urzędu  

Miasta Rawa Mazowiecka. Przewodniczącym komisji będzie Zastępca Burmistrza Miasta Rawa 

Mazowiecka.  

Jeżeli chodzi o poprawę jakości zasobów mieszkaniowych, to do budynku przy Pl. Piłsudskiego 

7 została doprowadzona sieć cieplna, a przy budynkach przy ulicy Warszawskiej 3 oraz 

Przechodniej 2 – wybudowano przyłącza gazowe. 

Ad.4 Działania podejmowane w ramach działalności RCOP 

30.06.2021 r. odbyło się Forum Liderów Ekonomii Społecznej. Organizatorami wydarzenia 

były: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz w Łodzi i Rawskie Centrum 

Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyły rawskie organizacje pozarządowe 

prowadzące działania na rzecz lokalnej społeczności. W ramach forum odbyła się wizyta 

studyjna  w Stowarzyszeniu Topory, które jako pierwsza z organizacji pozarządowych  

zaprezentowało swój dorobek. Następnie wspólnie zastanawiano się skąd pozyskiwać środki 

na działania analizując listę aktualnych konkurów grantowych dla organizacji, a specjalistki z 

Centrum Klucz oferowały wsparcie przy pisaniu projektów.  

18 sierpnia 2021 r. na ulicy Tomaszowskiej 10 - przed sklepem PSS „Społem”, została 

umieszczona pierwsza w Rawie lodówka społeczna,  nad którą  pieczę sprawują: Rawskie 

Centrum Organizacji Pozarządowych i Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa”, 

prowadzące bank żywności. Z lodówki może skorzystać każdy, kto tego potrzebuje.  Akcja 

cieszy się dużym zainteresowaniem, żywność, która pojawia się w lodówce znika w ciągu 1 lub 

2 godzin. W mini-szafie obok lodówki jest miejsce na udostępnienie ubrań dla potrzebujących. 



29.09.2021 r. w restauracji „Klimaty” planowane jest spotkanie dla rawskich przedsiębiorców 

– Kolacja Biznesowa. Organizatorami wydarzenia są: Rawskie Centrum Organizacji 

Pozarządowych oraz Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Celem spotkania jest 

przedstawienie oferty dla przedsiębiorców przygotowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Rawie Mazowieckiej oraz Cech Rzemiosł Różnych a także możliwości finansowania 

przedstawione przez Instytut Spraw Obywatelskich. 

Od 29 września przedstawiciele 3 rawskich organizacji pozarządowych, tj. Nowe Życie w 

Rawie, Hospicjum i Polskie Stowarzyszenie Diabetyków przebywają na 3 – dniowym wyjeździe, 

zorganizowanym przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. W ramach wyjazdu 

przewidziano wizyty studyjne w organizacjach pozarządowych województwa  podlaskiego. 

Ad. 5 Propozycje członków zespołu w zakresie planowanych działań, które wpisują się w 

realizację celów LPR 

Członkowie zespołu zostali poproszeni o przemyślenie i ewentualne przedstawienie na 

następnym posiedzeniu zespołu zadaniowego swoich propozycji dotyczących realizowanych 

lub planowanych projektów z obszaru rewitalizacji, które mogłyby wpisać się w realizację 

celów wymienionych w LPR. 

        Protokolant                                                                                     Przewodniczący 

                                                                                            Zespołu Zadaniowego   ds. Rewitalizacji  

    Krystyna Florczak                                                                                    Piotr Irla  

                                                                                                Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 


