
Protokół z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 

z dnia 15 września 2022 roku 

 

W dniu 15 września 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. Paweł Piątkiewicz 

4. Dorota Zakonnik 

5. Karolina Gawot 

6. Magdalena Bernacik 

7. Arkadiusz Rataj 

8. Agnieszka Zimecka 

9. Krystyna Florczak jako protokolant 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Realizacja zadania dotyczącego przestrzeni publicznej - informacja na temat prac 
wykonanych w okresie od poprzedniego posiedzenia zespołu zadaniowego w maju  
do obecnego posiedzenia. 

3. Realizacja projektu dotyczącego poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze 
rewitalizacji –trzecia edycja konkursu na najładniejszą elewację.  

4. Informacja na temat działań podejmowanych w ramach działalności RCOP od czasu 
poprzedniego posiedzenia zespołu w maju oraz działań zaplanowanych na kolejny okres.  

5. Dyskusja z członkami zespołu zadaniowego na temat podejmowanych lub planowanych 
działań, które wpisują się w realizację celów LPR. 

6. Wolne wnioski i dyskusja 

Ad. 2 Zadanie dotyczące przestrzeni publicznej 

W sierpniu miało miejsce oficjalne otwarcie zrewitalizowanej przestrzeni. W okresie  

od ostatniego posiedzenia zespołu w maju, trwały także procedury odbiorowe. Obecnie  

są prowadzone działania zamykające projekt od strony finansowej i rozliczeniowej, 

przygotowywany jest końcowy wniosek o płatność. Poszczególne elementy, które zostały 

wykonane podczas realizacji zadania na obszarze staromiejskim, zostaną następnie 

przekazane poszczególnym wydziałom urzędu miasta w celu sprawowania opieki i utrzymania. 

Na zrewitalizowanej przestrzeni, np. na Placu Piłsudskiego planuje się także zintensyfikowanie 

działań o charakterze kulturalnym, które mają na celu ożywienie społeczne i gospodarcze.  



Ad. 3  Projekt dotyczący poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 

 

Obecnie prowadzony jest nabór kandydatów do komisji konkursowej konkursu „Elewacje 

centrum Rawy Mazowieckiej”. Wcześniej informacja o trzeciej edycji konkursu  na elewacje 

została dostarczona mieszkańcom obszaru rewitalizacji. Mieszkańcy interesują się konkursem 

i proszą o dodatkowe informacje. Nabór zgłoszeń do konkursu będzie prowadzony  

w październiku.  

 

Ad. 4 Działania podejmowane w ramach działalności RCOP 

 

18 maja odbyła się kolacja biznesowa, której gospodarzem był burmistrz Piotr Irla. Spotkanie 

było okazją do nawiązania kontaktów z instytucjami, które zapewniają ofertę dostępnych form 

dofinansowania. Można było wymienić doświadczenia i nawiązać wzajemne relacje w sferze 

biznesowej. Propozycje dla przedsiębiorców zaprezentowali kolejno przedstawiciele: 

Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, Fundacji Instytut Spraw Obywatelskich  

w Łodzi  oraz Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W programie znalazła się m.in. oferta 

Powiatowego Urzędu Pracy dla przedsiębiorców w zakresie dofinansowania zatrudnienia osób 

bezrobotnych i cudzoziemców. 

14 czerwca  odbyło się spotkanie z przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego                   

przeznaczone dla osób w wieku od 18 do 29 lat, które mają pomysł na biznes ale brakuje  

im środków. Podczas spotkania przestawiono projekty, które przewidują dotacje  

na uruchomienie działalności gospodarczej oraz szkolenia, kursy zawodowe i staże. 

20 czerwca w Świetlicy Środowiskowej im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej 

miało miejsce Forum Liderów Ekonomii Społecznej, które odbyło się pod hasłem Kto, jeśli nie 

my! Organizatorem wydarzenia było Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Fundacja 

Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi. Przedstawicielki  Instytutu Spraw Obywatelskich  

zachęcały organizacje pozarządowe do wykorzystywania narzędzi do pozyskiwania środków 

finansowych oraz uczyły sposobów zwracania się do sponsorów. Uczestników spotkania 

zapoznano także z zasadami fundraisingu.   

4 osoby mieszkające w Rawie Mazowieckiej zostały objęte projektem „Asystent osobisty 

osoby  z niepełnosprawnościami” – edycja 2022. Projekt jest realizowany we współpracy  

ze Stowarzyszeniem „Wspólna Troska” ze Skierniewic. 

Centrum przekazało organizacjom pozarządowym informację o możliwości ubiegania się  

o środki finansowe Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 

2021-2030. W ramach realizacji zadania powstały 2 projekty. 

Z lokalu RCOP systematycznie korzystają cztery organizacje. Przy siedzibie RCOP została 

wykonana altana ogrodowa, która ma dodatkowo wzmocnić integrację zarówno wśród 



organizacji pozarządowych, jak i uczestników Dziennego Domu Seniora. W planach  

na  najbliższą przyszłość są: warsztat pt. Canva bez tajemnic, konsultacje Programu współpracy 

miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 oraz zmiana siedziby „Lodówki 

Społecznej”. 

Za prowadzone działania społeczne Miasto Rawa Mazowiecka otrzymało  od Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej Certyfikat Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 

Społecznie Odpowiedzialny Samorząd. 

 

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 wymieniono następujące: 

- przebudowę piętra budynku parafii ewangelicko-augsburskiej, w którym znajduje się RCOP, 

- rozstrzygnięcie przetargu na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób  

z niepełnosprawnościami, 

- modernizację przejść dla pieszych na ulicach: Kolejowej, Ks. Skorupki, Ziemowita, Łowicka.  

 

 

 

        Protokolant                                                                                       Przewodniczący  
    Krystyna Florczak                                                              Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji  
                                                                                                                           Piotr Irla  
                                                                                                     Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 


