
Protokół z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 

z dnia 16 maja 2022 roku 

 

W dniu 16 maja 2022 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. Dorota Zakonnik 

4. Karolina Gawot 

5. Magdalena Bernacik 

6. Bożena Sukiennik 

7. Teresa Sekuter 

8. Agnieszka Zimecka 

9. Marcin Broniarczyk 

10. Piotr Klimczak – w zastępstwie Pawła Piątkiewicza 

11. Krystyna Florczak 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Realizacja zadania dotyczącego przestrzeni publicznej - informacja odnośnie prac 

wykonanych w okresie od poprzedniego posiedzenia zespołu zadaniowego w marcu do 

obecnego posiedzenia oraz omówienie zaplanowanych prac. 

3. Realizacja projektu dotyczącego poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze 

rewitalizacji - trzecia edycja konkursu na najładniejszą elewację.  

4. Informacja na temat działań RCOP przeprowadzonych od czasu poprzedniego posiedzenia 

zespołu w marcu oraz omówienie planowanych działań.  

5. Dyskusja o podejmowanych lub planowanych działaniach, które wpisują się w realizację 

celów LPR. 

6. Wolne wnioski i dyskusja 

Ad. 2 Zadanie dotyczące przestrzeni publicznej 

Większość prac dotyczących przestrzeni była prowadzona na ulicy Kościuszki oraz na placach 

– Wolności i Piłsudskiego. Na ulicy Kościuszki oraz na placu Wolności prowadzone są prace 

brukarskie oraz nowe nasadzenia. Na Placu Piłsudskiego trwają nowe nasadzenia, montaż 

elementów małej architektury, wykonano ponadto nawodnienia rabat oraz instalację 



monitoringu, planowany jest montaż nagłośnienia. Także na ulicy Wyszyńskiego montowane 

są takie elementy małej architektury jak ławki czy siedziska. W planach jest montaż kolejnych 

elementów na obu placach – rzeźby Jana Chryzostoma Paska oraz rzeźb koni. W nawiązaniu 

do zgłaszanych uwag wyjaśniono, że parametry wykonanych ulic, takie jak np. promień skrętu 

czy wysokość krawężników są normatywne i zgodne z wytycznymi.     

Ad. 3  Projekt dotyczący poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 

W maju informacja o trzeciej edycji konkursu  na elewacje, który jest jednym z instrumentów 

wdrożonych w ramach realizacji projektu, została dostarczona mieszkańcom obszaru 

rewitalizacji. 

Niewykluczone, że w najbliższych miesiącach zostanie wdrożony ogólnopolski program 

zakładający dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i okien w mieszkaniach znajdujących się 

w budynkach wielorodzinnych. Miasto przygotowuje się do działań przewidzianych w 

programie. 

Na chwilę obecną na stronie internetowej Miasta są także publikowane informacje o już 

dostępnych programach, w których można uzyskać dofinansowanie – „Czyste Powietrze”, 

„Mój Prąd”, „Moje Ciepło”.  

 

Ad. 4 Działania podejmowane w ramach działalności RCOP 

W marcu miało miejsce spotkanie, które służyło przede wszystkim nawiązaniu współpracy 

pomiędzy organizacjami. Wzięło w nim udział 21 organizacji pozarządowych. Kolejne tego typu 

spotkanie planowane jest na czerwiec. W tym tygodniu zaplanowano natomiast spotkanie dla 

przedsiębiorców dotyczące pozyskiwania dofinansowań na miejsca pracy z Urzędu Pracy.  

Z lokalu RCOP systematycznie korzystają cztery organizacje. W ogrodzie otaczającym placówkę 

planuje się ustawienie altany, która dodatkowo wzmocni integrację zarówno organizacji 

pozarządowych, jak i uczestników Dziennego Domu Seniora. Jeżeli chodzi o wykorzystanie 

zrewitalizowanych terenów miasta, to niektóre z organizacji pozarządowych planują działania, 

np. gry miejskie, które mogłyby odbywać się na takich terenach. Na drugą połowę sierpnia 

planuje się także uroczyste zakończenie zadania dotyczącego przestrzeni. 

 

Ad. 5 Dyskusja o podejmowanych lub planowanych działaniach, które wpisują się w 

realizację celów LPR 

Jeżeli chodzi o podejmowane lub planowane działania, które wpisują się w realizację celów 

LPR, to członkowie zespołu nie zgłosili żadnych uwag. 

 

        Protokolant                                                                                     Przewodniczący 

   Krystyna Florczak                                                             Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji                                     

                                                                                                                       Piotr Irla 

                                                                                                 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 


