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Strategia rozwoju miasta jest narz~dziem wspomagajqcym planowanie
i zarzqdzanie tymi dziedzinami dziatalnosci gospodarczej i spotecznej, kt6re wchodzq
w zakres kompetencji samorzqdu miejskiego i tymi, kt6re pozostajq poza
obligatoryjnym zakresem kompetencji tego szczebla, jednakze stanowiq przedmiot
zywotnych zainteresowari spotecznosci lokalnej. Samorzqd zabiegajqcy
o zewn~trzne czynniki rozwojowe, np. 0 budow~ lub modernizacj~ dr6g (krajowych,
wojew6dzkich czy powiatowych na swoim terenie) petni funkcj~ inicjatywnq.
Programowanie "nie swoich" zadari w strategii miasta jest wi~c celowe. Stanowi
pomost wsp6tpracy mi~dzy samorzqdem lokalnym a innymi szczeblami wtadzy
publicznej (administracjq samorzqdowq powiatu i wojew6dztwa, oraz administracjq
rzqdowq). Ze wzgl~du na uktad kompetencji w zakresie polityki gospodarczej
gt6wnym partnerem miasta jest obecnie samorzqd wojew6dzki.

Strategia rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka powinna bye sp6jna z
przygotowywanq strategiq rozwoju wojew6dztwa t6dzkiego.

Poza wieloszczeblowq wsp6tpracq w sferze administracji publicznej Samorzqd
Rawy Mazowieckiej ma mozliwosci nawiqzywania partnerstwa publiczno-prywatnego.
Ma takze misj~ aktywizowania mieszkaric6w miasta na rzecz jego rozwoju
i ksztattowanie inicjatywnosci, oraz postaw obywatelskich. B~dzie to wyraz
doskonalenia systemu demokratycznego paristwa na szczeblu lokalnym. Wprawdzie
opracowanie i uchwalenie strategii rozwoju miasta nie jest obowiqzkiem formalnym
samorzqdu lokalnego, jednakze jest wyrazem inicjatywnej funkcji wtadzy.

Strateg;a rozwoju m;asta, moze peln;{; trzy zasadn;cze funkcje, jak kazda
inna forma planowania gospodarczego (i przestrzennego) w sferze publicznej.

P;erwszCl funkcjCl strategii jest funkcja decyzyjna. Realizacja zatwierdzonych
cel6w strategicznych i operacyjnych wymaga podj~cia okreslonych decyzji
gospodarczych. W6wczas strategia staje si~ uzasadnieniem dla przygotowania
odpowiednich uchwat Rady Miasta oraz decyzji Burmistrza.

DrugCl funkcjCl planowania i zarzqdzania strategicznego jest funkcja
koordynacyjna. Strategia powinna okreslie pewien porzqdek dziatari. Jednakze ze
wzgl~du na niepewnose warunk6w obiektywnych nie powinna to bye koordynacja "na
sztywno". Pewne dziatania powinny bye wszakze utozone wyprzedzajqco w stosunku
do innych, aby mozna byto stworzye dogodne warunki skutecznosci dziatari
nast~pczych. W ramach tej funkcji, poza sekwencyjnym porzqdkiem dziatari, na
podkreslenie zastuguje potrzeba kojarzenia dziatari r6wnoczesnych. Sq to
najcz~sciej dziatania mi~dzy sobq skojarzone komplementarnie. Przyktadowo
budowa system6w kanalizacyjnych powinna bye komplementarnie skojarzona
z budowq oczyszczalni sciek6w czy nowymi odcinkami wodociqg6w. W praktyce
komplementarnose dziatari rzadko jest zachowywana, gt6wnie ze wzgl~du na
niewystarczajqce srodki finansowe. Strategia powinna jednak informowae zar6wno



o nast~pczym jak i komplementarnym (r6wnoczesnym) uktadzie przedsi~wzi~e
gospodarczych.

Strategia powinna koordynowae r6wniez dziatania r6znych podmiot6w
dziatajqcych na terenie miasta. Dlatego tez nie nalezy rozpatrywae strategii miasta
jako dokumentu opracowanego na uzytek samorzqdu miejskiego, ale jako zapis
cel6w strategicznych, z kt6rymi identyfikuje si~ spotecznose miasta. Cele te Sq
opracowane w oparciu 0 zasad~ partnerstwa, co ma kluczowe znaczenie dla
efektywnosci realizowania strategii.

TrzeciCl funkcjCl odnoszqcq si~ przewaznie do sfery planowania
strategicznego jest szeroka informacja 0 polityce rozwoju miasta na tie
gospodarczych, spotecznych i prawnych uwarunkowan rozwoju. Informacja ma bye
odbierana przez wszystkie partnerskie szczeble wtadzy publicznej, przez podmioty
potencjalnie zainteresowane inwestowaniem na terenie miasta i przez spotecznose
lokalnq coraz bardziej angazujqcq si~ w sprawy rozwoju swojego terenu. Informacja
o polityce rozwoju wyrazonej w strategii lokalnej b~dzie tez istotna dla wszystkich
zewn~trznych podmiot6w finansujqcych programowe przedsi~wzi~cia inwestycyjne.

Wszelkie inne funkcje pochodne od tych trzech wymienionych stanowiq
praktycznie nieograniczony zbi6r. Wypada zaznaczye funkcj~ kontrolnq, a szerzej
monitorowania dziatan na rzecz realizacji strategii.

W istocie strategia rozwoju (regionu, miasta, gminy, powiatu, innego
obszaru) jest koncepcj~ dzialania zmierzaj~cego do zr6wnowazonego
i trwalego rozwoju, przedstawiona w formie zwartego dokumentu
zawieraj~cego procedury osi~ania zamierzonych cel6w. Dokument taki
powinien skladac si~ z: diagnozy stanu istniej~cego, analizy slabych i mocnych
stron, celu strategicznego i cel6w posrednich, cz~sci dotycz~cej sposobu
realizacji zalozonych cel6w, z wyszczeg61nieniem roli poszczeg61nych
podmiot6w, mechanizmu monitorowania i korygowania wdrazanej strategii.

Niekt6re elementy strategii wymienione w powyzszej definicji Sq obecnie
praktycznie przenoszone do program6w operacyjnych, w tym np. do programu
rozwoju lokalnego. Stqd tez obecnie strategi~ rozwoju mozna okreslic jako
koncepcj~ dzialania zmierzaj~cego do dlugotrwalego i wie/ostronnie
zr6wnowazonego rozwoju miasta Rawy Mazowieckiej.



Dokument Strategii Rozwoju Miasta Rawy Mazowieckiej sktada si~
z nast~pujqcych zasadniczych cz~sci:

1. diagnozy stanu istniejqcego opisujeteej rzeezywistose przyrodniezet
w mieseie i w jego otoezeniu oraz rzeezywistose spoleeznet
i gospodarezet w dziedzinaeh stanowieteyeh uwarunkowania
endogeniezne przyszlego rozwoju;

2. analizy mocnych i stabych stron, oraz szans i zagrozen rozwoju (SWOT)
opartyeh na wezesniej wykonanyeh opisaeh stanu istniejeteego i opinii
spoleeznosei lokalnej;

3. projekcji przysztosci zawierajeteej dwa skrajnie odmienne seenariusze
moiliwego przebiegu zdarzen i proees6w rozwojowyeh oparte na
maksymalnie korzystnym, oraz niekorzystnym ukladzie szans i zagrozen.
Kolejnym elementem wizji Set zalozenia spodziewanyeh efekt6w
rozwojowyeh • wizja wskazujetea elementy rozwoju, kt6re powinny bye
uwzg/~dnione w eelaeh strategieznyeh i operaeyjnyeh;

4. hierarchicznego uktadu cel6w zawierajeteyeh misj~ (eele nadrz~dne
strategii), generalny eel strategiezny, priorytety jako eele warunkujetee
osict9anie eelu generalnego, eele operaeyjne w wybranyeh dziedzinaeh;

5. systemu monitorowania • zawierajeteego wskazniki osict9ni~eia eel6w,
instytueje zaangazowane, raportowanie.

Szczeg6towe elementy operacyjne realizacji strategii zostajq obecnie
powszechnie przeniesione do Programu Rozwoju Lokalnego (w zakresie
wspomagania rozwoju), oraz do studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta, a zatem i do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta.

Procedura planowania strategicznego stanowi zamkni~ty cykl. Ze wzgl~du na
zmieniajqce si~ uwarunkowania zewn~trzne i wewn~trzne rozwoju miasta strategia
powinna bye poddawana aktualizacji. Podstawq aktualizowania szybkozmiennych
element6w strategii b~dzie jej monitorowanie na tie wspomnianych zmieniajqcych si~
uwarunkowan, wprowadzanie nowych pomyst6w programowych, wdrazanie
istniejqcych program6w, oraz doskonalenie sp6jnosci wewn~trznej i zewn~trznej.

Strategia jako instrument polityki na szczeblu lokalnym wywotuje wiele
program6w, przedsi~wzi~e organizacyjnych i gospodarczych, sposr6d kt6rych cz~se
b~dzie stanowita zadania wtasne samorzqdu lokalnego (program rozwoju lokalnego),
cz~se b~dzie tworzyta elementy program6w wojew6dzkich, jeszcze inna cz~se moze
bye wdrazana jako programy instytucji rzqdowych (tzw. programy sektorowe),
pozarzqdowych i organizacji spotecznych oraz przedsi~biorc6w prywatnych.

Ramy programowe 0 charakterze zewn~trznym dla strategii rozwoju miasta
Rawy Mazowieckiej b~dzie stanowita strategia rozwoju wojew6dztwa t6dzkiego,



uwzgl~dniajqca w swojej tresci priorytety Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego
na lata 2007 - 2013, Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013, oraz
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Sq to trzy dokumenty ramowe
wyznaczajqce na najblizszy okres programowania Unii Europejskiej kierunki
wspierania gospodarki kraju.

Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka zostata przygotowana
w przedziale czasowym odpowiadajqcym horyzontowi planowania w Unii
Europejskiej na lata 2007 - 2013. Opracowanie ma charakter poznawczy
i stuzy szerokiemu i kompleksowemu rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju,
wyodr~bnieniu uwarunkowan sprzyjajqcych rozwojowi (czyli szans), bqdz ten rozw6j
ograniczajqcych (czyli zagrozen),okresleniu mocnych i stabych stron miasta
w rywalizacji z innymi obszarami. Ma r6wniez charakter prognostyczny.

Stanowi wizj~ rozwoju potencjatu gospodarczego miasta, kt6ry warunkuje
wzrost konkurencyjnosci, oraz przeciwdziatanie dalszej marginalizacji niekt6rych
obszar6w w taki spos6b, aby sprzyja6 dtugofalowemu, zr6wnowazonemu rozwojowi
spoteczno - gospodarczemu miasta w ramach integracji Polski z Uniq Europejskq.

Realizacja Strategii ma stuzy6 mieszkancom miasta Rawa Mazowiecka, oraz
innym instytucjom i podmiotom funkcjonujqcym na jego terenie, zostata opracowana
dla catego miasta Rawa Mazowiecka, w jego granicach administracyjnych.
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3. ZEWN~TRZNE UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE

Gospodarka Polski jest gospodarkq otwartq, coraz bardziej wtqczajqcq si~
w procesy globalizacji. Jednym z najwazniejszych obecnie wyzwan dla wszystkich
gospodarek jest budowanie spoteczenstw i gospodarki opartej na wiedzy. Przewag~
konkurencyjnq mogq uzyskac te osrodki (regiony, miasta), kt6re Sq zdolne do
tworzenia, a przynajmniej absorpcji innowacji. Rozw6j gospodarki w mniejszym
stopniu zalezy od ceny czynnik6w wytw6rczych, w wi~kszym od kwalifikacji kadr,
jakosci i niezawodnosci infrastruktury komunikacyjnej i powiqzan danego osrodka
z resztq regionu/kraju, obecnosci i jakosci dziatania srodowiska biznesowego
i infrastruktury jego wsparcia, a takze zaplecza naukowo-badawczego.

3.2. Uwarunkowania wynikajqce z prowadzonej przez rzqd polityki regionalnej
(Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 1)

Misjq Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 jest
zapewnienie wzrostu jakosci zycia przy zachowaniu zasad rozwoju konkurencyjnosci
kraju i region6w, przy jednoczesnej koncentracji na stymulowaniu i utrwalaniu
pozytywnych tendencji rozwojowych w wojew6dztwach z wykorzystaniem ich
endogenicznych zasob6w.

NSRR zwraca uwag~ na fakt, iz rozw6j obszar6w powinien nast~powac
w gt6wnej mierze w oparciu 0 wewn~trzny potencjat; to wok6t niego obszary powinny
budowac swoje przewagi konkurencyjne.

Strategia stara si~ utrzymac r6wnowag~ tak, aby wspierac konkurencyjnosc
region6w i jednoczesnie wyr6wnywac szanse wojew6dztw zap6znionych, aby
osiqgnqc sp6jnosc spotecznq, gospodarczq i przestrzennq kraju. Znajduje to odbicie
w celach kierunkowych:

1. wi~ksza konkurencyjnosc wojew6dztw (cel realizowany w catej Polsce), kt6ry
skupia si~ na wspomaganiu instytucji otoczenia biznesu, wsparciu rozwoju
metropolii, innowacyjnosci, rozwoju infrastruktury wzmacniajqcej
konkurencyjnosc wojew6dztw, rozwoju zasob6w ludzkich, oraz ochronie
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast;

2. wi~ksza sp6jnosc spoteczna, gospodarcza i przestrzenna. Podmioty z terenu
wojew6dztwa t6dzkiego b~dq mogty korzystac ze wsparcia w ramach
kierunk6w dziatan:
Wzmocnienie impuls6w rozwojowych 0 znaczeniu ponadregionalnym na
obszarze oddzialywania VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego,
kierunk6w zwiqzanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego,
przyrodniczego i rozwojem turystyki, wsp6tpracy mi~dzyregionalnej, a takze



rozwojem budownictwa czynszowego w tzw. Centrach Rozwoju Drugiego
Stopnia;

3. szybszy wzrost - wyr6wnywanie szans rozwojowych (cel realizowany w catej
Polsce), w ramach kt6rego realizowane b~dq dziatania z zakresu
przeksztatcania struktury zatrudnienia, budowy spoteczenstwa obywatelskiego
i opartego na wiedzy, wspierania wielofunkcyjnego rozwoju obszar6w
wiejskich.
Szczeg61nie waznym z punktu widzenia Rawy Mazowieckiej moze bye
priorytet:

Stymulowanie rozwoju osrodk6w miejskich, tzw.
Centr6w Rozwoju Drugiego Stopnia.

3.3. Uwarunkowania wynikajqce z polityki rozwoju kraju (Narodowy Plan
Rozwoju na lata 2007-2013)

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 jest kompleksowym programem,
kt6rego realizacja ma si~ przyczynie do podniesienia jakosci zycia obywateli
w Polsce. W jego ramach realizowane b~dq dziatania wsp6tfinansowane z funduszy
europejskich, a takze dziatania wazne z punktu widzenia kraju a nie obj~te politykq
regionalnq Unii Europejskiej. W ten spos6b NPR b~dzie obejmowat swoimi
dziataniami wi~kszose sfer zycia spotecznego i gospodarczego.

System realizacyjny NPR przewiduje funkcjonowanie, tzw. sektorowych
program6w operacyjnych w poszczeg61nych dziedzinach, zarzqdzanych przez
odpowiednich ministr6w. B~dq to:

• Program Operacyjny Infrastruktura drogowa
• Program Operacyjny Konkurencyjnose transportu
• Program Operacyjny Srodowisko
• Program Operacyjny Innowacje - Inwestycje - Otwarta gospodarka
• Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i spoleczenstwo

informacyjne
• Program Operacyjny Wyksztalcenie i kompetencje
• Program Operacyjny Zatrudnienie i integracja spoleczna
• Program Operacyjny Spoleczenstwo obywatelskie
• Program Operacyjny Administracja sprawna i sluzebna
• Program Operacyjny Pomoc techniczna

Kwestie odnoszqce si~ do rozwoju regionalnego znajdq swoje
odzwierciedlenie w realizacji:

• 16 Regionalnych Program6w Operacyjnych zarzqdzanych przez wtadze
regionalne;

• Programu Operacyjnego Sp6jnose terytorialna i konkurencyjnose region6w
zarzqdzanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy, realizujqcego zapisy
drugiego celu kierunkowego NSRR;



• Programu Operacyjnego Rozw6j kultury zachowanie dziedzictwa
kulturowego;

• Program6w Operacyjnych Rozw6j obszar6w wiejskich, oraz Zr6wnowazony
rozw6j sektora rybol6wstwa i nadbrzeznych obszar6w rybackich, realizujqcych
Wsp61nq Polityk~ Rolnq;

• Program6w operacyjnych europejskiej wsp6tpracy terytorialnej.

Przewidziane Sq do realizacji programy wsp6tpracy mi~dzyregionalnej, kt6rych
realizacja ma poprawic efektywnosc dziatania polityki regionalnej poprzez tworzenie
sieci wsp6tpracy i wymian~ doswiadczen.

Waznym krokiem ku decentralizacji panstwa b~dzie wdrazanie Regionalnych
Program6w Operacyjnych. Opracowanie i wdrazanie tych program6w na poziomie
regionalnym sprzyjac b~dzie lepszemu dostosowaniu realizowanych dziatan do
specyficznych potrzeb poszczeg61nych wojew6dztw.

3.4. Uwarunkowania wynikajClce z polityki przestrzennej panstwa (Aktualizacja
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju)

Aktualizacja Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) jako
jeden z tzw. "obszar6w metropolitalnych" wymienia region t6dzki, a konkretnie t6dz
i jej zurbanizowane otoczenie. Rawa Mazowiecka z pewnosciq pozostanie pod
aktywizujqcym wptywem tego obszaru. W wojew6dztwie t6dzkim zaznaczany jest
potencjat turystyczny, w tym: zabytki, baza hotelowa i obszary atrakcyjne
przyrodniczo. Niewqtpliwie do takich obszar6w nalezy dolina Rawki.

Dla przyspieszenia rozwoju Koncepcja proponuje podejmowanie dziatan
w zakresie rozwoju duzych miast wojew6dzkich, poprawy infrastruktury
komunikacyjnej (przyspieszona budowa odcink6w transeuropejskich i krajowych sieci
infrastrukturalnych, modernizacja regionalnej i lokalnej infrastruktury transportowej,
rozwijanie infrastruktury spoteczenstwa informacyjnego).

Koncepcja zwraca uwag~ na problem restrukturyzacji miast. Priorytetowo
powinny zostac potraktowane miasta "...0 duzych walorach architektonicznych
i urbanistycznych, b~dqce elementami historycznego dziedzictwa, szczeg61nie
narazone na bezpowrotne zniszczenie".

3.5. Uwarunkowania wynikajClce z "Zatozen aktualizacji Strategii Rozwoju
Wojew6dztwa t..6dzkiego do roku 2020"

W zwiqzku ze zmianq uwarunkowan zewn~trznych samorzqd wojew6dztwa
t6dzkiego podjqt decyzj~ 0 aktualizacji Strategii Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego.

Za misj~ aktualizowanej Strategii uznano:
Podniesienie atrakcyjnosci wojew6dztwa 16dzkiego w strukturze regionalnej

Polski i Europy jako regionu sprzyjajqcego zamieszkaniu i gospodarce przy dqzeniu
do budowy wewn~trznej sp6jnosci i zachowaniu r6znorodnosci jego miejsc.

Wyr6zniono trzy sfery strategiczne dla wojew6dztwa:
1. Wzrost og61nego poziomu cywilizacyjnego wojew6dztwa



2. Poprawa pozycji konkurencyjnej gospodarki wojew6dztwa
3. Stworzenie rzeczywistego regionu spoteczno-ekonomicznego posiadajqcego
wtasnq podmiotowose kulturowq i gospodarczq.

Wymienione sfery zostaty oparte na idei Strategii Lizboriskiej zar6wno
w sferze spotecznej (podniesienie poziomu wyksztatcenia, wyr6wnywanie szans
w dost~pie do edukacji, budowa spoteczeristwa informacyjnego), jak i w sferze
gospodarczej (budowanie gospodarki opartej na wiedzy, tworzenie platformy
wsp6tpracy przedsi~biorstw i sfery nauki, tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej
i innowacyjnej bazy gospodarczej).

Priorytet "Jakose zycia" akcentuje potrzeb~ poprawy stanu zdrowia
mieszkaric6w. Odbywae si~ to b~dzie poprzez popraw~ dost~pnosci do plac6wek
opieki zdrowotnej, oraz poprzez zwi~kszanie roli, jakq w profilaktyce odgrywajq sport,
turystyka i rekreacja. Strategia bierze pod uwag~ zachodzqce zmiany demograficzne
i wskazuje na koniecznose poprawy system6w w sferze pomocy spotecznej,
wsparcia os6b niepetnosprawnych, itp.

Rozw6j gospodarczy ma si~ opierae 0 potencjat wewn~trzny (istniejqce
przedsi~biorstwa), oraz zewn~trzny, tj. srodki zewn~trzne, kt6re powinny bye
kierowane na popraw~ infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, zach~cajqcej
inwestor6w do lokowania kapitatu na terenie wojew6dztwa. Strategia okresla
dziedziny gospodarki, majqce najwi~ksze szanse rozwojowe. Nalezq do nich:

• biotechnologie medyczne,
• nowoczesne technologie w rolnictwie,
• nowoczesne technologie wt6kiennicze,
• produkcja sprz~tu AGO,
• produkcja wyrob6w ceramicznych,
• produkcja mebli,
• produkcja artykut6w spozywczych.

W zakresie poprawy warunk6w prowadzenia dziatalnosci gospodarczej projekt
Strategii Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego proponuje, m.in.:

zwi~kszanie dost~pnosci uzbrojonych teren6w inwestycyjnych,
wdrozenie systemu gminnych i powiatowych stref przedsi~biorczosci,
wdrazanie innowacyjnych ustug publicznych,
stymulowanie rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu, skupionej obecnie

gt6wnie w todzi.
Ze wzgl~du na centralne potozenie oraz przebieg gt6wnych tras

komunikacyjnych szansq na popraw~ sytuacji gospodarczej jest rozwijanie funkcji
logistyczno - magazynowej.

W sferze promocji zwr6cono uwag~ na potrzeb~ rozwoju wsp6tpracy
mi~dzynarodowej regionu, popraw~ jego wizerunku poza granicami kraju, a takze
poprzez wspieranie imprez kulturalnych i sportowych. Podkreslono r6wniez
koniecznose prowadzenia dziatari podnoszqcych swiadomose regionalnq
mieszkaric6w wojew6dztwa, prowadzqcych do ich integracji. W tym zakresie Rawa



Mazowiecka zostata uznana, obok Sieradza, t~czycy, towicza i Opoczna, za
osrodek tozsamosci regionalnej, w kt6rym w spos6b szczeg61ny nalezy rozwijac
dziatalnosc turystycznq, kulturowq, kreowac produkty regionalne.

W odniesieniu do miast priorytetowym kierunkiem dziatan jest rewitalizacja
zdegradowanych obszar6w miejskich. Jednym z gt6wnych zatozen jesli chodzi
o sfer~ funkcjonalno - przestrzennq jest wi~ksze zintegrowanie sieci osadniczej.
Podkreslono wag~ wzrostu roli miast w uktadzie funkcjonalno - przestrzennym
catego wojew6dztwa, czego przejawem b~dzie m.in. rozw6j powiqzan funkcjonalnych
mi~dzy nimi oraz mi~dzy miastami a ich zapleczem wiejskim.

Podkresla si~ takze potrzeb~ rozwoju nowych funkcji produkcyjnych
i ustugowych w osrodkach regionalnych i subregionalnych. W tym kontekscie Rawa
Mazowiecka uznana zostata, za osrodek subregionalny. 2

2 Projekt "Aktualizacji Strategii Rozwoju Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2007 - 2020" - wersja z listopada
2005 r.



Rawa Mazowiecka jest jednym z miast wojew6dztwa t6dzkiego. Wsp6trz~dne
geograficzne lokalizacji miasta to: 20°10' E 51°45' N. Rawa Mazowiecka znajduje si~
pomi~dzy dwiema wielkimi aglomeracjami miejskimi (t6dzkq i warszawskq). Obszar
miasta znajduje si~ na Wysoczyznie Rawskiej nad rzekq Rawkq, kt6ra jest
prawobrzeznym doptywem Bzury .
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trodlo: Opracowanie wlasne.

Powierzchnia miasta wynosi 1 427 ha, przy czym:
• grunty orne zajmujq 641 ha,
• sady 32 ha,
• tqki 56 ha,
• pastwiska 56 ha.

Miasto Rawa Mazowiecka potozone jest w nast~pujqcych odlegtosciach od
najblizszych duzych miast:
• t6dz - 54 km,
• Warszawa - 77 km,
• Tomasz6w - 33 km,



• Skierniewice - 25 km.
Ze wzgl~du na centralne potozenie Rawy Mazowieckiej z miasta mozna

dojecha6 do wszystkich przejs6 granicznych z sqsiadujqcymi panstwami, w czasie
kr6tszym niz 8h.

Miasto Rawa Mazowiecka lezy r6wniez na trasie Iinii Rogowskiej Kolei
Dojazdowej, kt6ra umozliwia transport towar6w i przew6z os6b. Linia kolejki
przebiega wzdtuz granicy stref przemystowych.

Duzq zaletq Rawy Mazowieckiej jest korzystna lokalizacja w uktadzie
komunikacyjnym kraju. Miasto potozone jest niedaleko todzi, przy drodze
ekspresowej S8 Warszawa-Wrodaw. W Iistopadzie 2005 r. zostata oddana do uzytku
obwodnica miasta, usprawniajqca komunikacj~ na odcinku Warszawa - t6dz.
W poblizu majq tez przebiega6 autostrady A 1 i A2.

Wg klasyfikacji odpowiadajqcej poziomom Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Cel6w Statystycznych, Rawa Mazowiecka nalezy do podregionu
piotrkowsko - skierniewickiego.

Miasto jest stolicq powiatu rawskiego, w kt6rego sktad wchodzq takze:
• Miasto i Gmina Biata Rawska,
• Gmina Cielqdz,
• Gmina Rawa Mazowiecka,
• Gmina Regn6w,
• Gmina Sadkowice.
Powiat rawski znajduje si~ we wschodniej cz~sci wojew6dztwa t6dzkiego,

graniczqc z wojew6dztwem mazowieckim. Lokalizacja miasta w powiecie rawskim
zostata przedstawiona ponizej.

Rys.3. Lokalizacja Rawy Mazowieckiej na tie powiatu rawskiego.
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Zrod/o: opracowanie w/asne.



W zwiqzku z tym, ze Rawa Mazowiecka jest miastem powiatowym, petni
wazne funkcje zwiqzane z obstugq administracyjnq mieszkanc6w miasta i powiatu.
Na terenie miasta znajdujq si~ siedziby wtadz samorzqdowych oraz instytucji
waznych dla rozwoju spoteczno - gospodarczego.

Wtadze miasta nawiqzaty r6wniez wsp6tprac~ z Samorzqdem Miasta
Nyirbator (W~gry) - zawarta zostata umowa miast partnerskich, z zamiarem
otwierania nowych mozliwosci wsp6tpracy.

4.2. Srodowisko przyrodnicze

Pod wzgl~dem hydro - regionalnym obszar miasta znajduje si~ na potudniowo
- wschodnim skraju Regionu Kujawsko-Mazowieckiego, kt6ry stanowi potudniowo -
wschodni skraj Makroregionu Zachodniego Nizu Polskiego. Na obszarze miasta
wyst~pujq trzy pi~tra wodonosne:Jury,Trzeciorz~du,Czwartorz~du.

Na terenie miasta mozna wyr6znic doliny rzek:
• Rawki,
• Rylki.
Rzeka Rawka jest tYPOWq rzekq nizinnq. Rawka poczqtkowo ptynie przez

miasto Raw~ Mazowieckq w kierunku p6tnocno - wschodnim wyprostowanym
korytem przez teren zabudowany, park miejski, dalej obok boiska i ruin zamku
i ogr6dk6w dziatkowych. W granicach miasta Rawka przyjmuje doptyw prawobrzezny
- Rylk~ (majqcq na terenie powiatu przebieg dtugosci okoto 28 km). Za mostem
kolejowym Rawka opuszcza granice miasta.

Po obu brzegach rzeki Rawki, usytuowany jest park w stylu angielskim, kt6ry
zostat wpisany do rejestru zabytk6w oraz obj~ty opiekq konserwatorskq. Park ten
zostat zatozony wi potowie XIX w.

Rawka stanowi malowniczy rezerwat przyrody, kt6ry wraz z otaczajqcq okolicq
jest atrakcyjnym miejscem rekreacji. Wody Rawki tworzq 56 - hektarowe zalewy
"Dolna" i "Tatar", gdzie poza cz~sciq rekreacyjnq znajduje si~ rezerwat z wysepkami
zamieszkatymi przez liczne gatunki ptactwa wodnego.
Rys.4. Rzeka Rawka, rezerwat przyrody. (tr6dlo: Materialy promocyjne miasta Rawa Mazowiecka.)



Rezerwat wodny Rawka zostat utworzony Zarzqdzeniem Ministra Lesnictwa
i Przemystu Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody. Rozciqga si~ on na terenie gmin:
Zelechlinek,
Koluszki,
Jezow,
Gtuchow,
Rawa Mazowiecka,
Nowy Kaw~czyn,
Skierniewice,
Bolimow,
oraz
Nieborow,

Powierzchnia rezerwatu wynosi 487 ha, zas na terenie miasta Rawa
Mazowiecka rezerwat zajmuje 146,95 ha, w tym:

• 88,97 ha - wody,
• 51,65 ha - uzytki rolne,
• 6,33 ha - lasy i zarosla.

Rezerwatem obj~to rzek~ Rawk~ od jej trodet do uj~cia 0 dtugosci 97 km,
wraz z rozgat~zieniami koryta rzeki, starorzeczami, dolnymi odcinkami
prawobrzeznych doptywow: Krzemionki, Korabiewki, Rokity i Grabinki oraz
przybrzeznymi pasami terenu 0 szerokosci 10m.

Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej
sredniej wielkosci, wraz z krajobrazem jej doliny oraz srodowiska zycia wielu rzadkich
i chronionych roslin i zwierzqt.

Wzdtuz catej dtugosci rzeki obserwuje si~ wyst~powanie chronionych zwierzqt:
bobra i wydry. Bobry wprowadzono sztucznie w 1984 r. w ilosci 12 sztuk. Wydra
uznana jest za gatunek rzadki i zagrozony wygini~ciem. Jest gatunkiem chronionym
w wi~kszosci krajow Europy, w Polsce podlega ochronie towieckiej i jako rzadki
gatunek wymieniana jest w czerwonej ksi~dze zwierzqt. Sposrod catej sieci wodnej
bytego wojewodztwa skierniewickiego wydry zasiedlajq jedynie rzek~ Rawk~. Brak
wydr na pozostatych rzekach spowodowany byt zanieczyszczeniem rzeki Bzury,
ktora stanowi barier~ dla rozprzestrzeniania si~ tego gatunku. W obecnej chwili
wyst~powanie wydr na rzece Rawce jest zagrozone z powodu izolacji tej populacji.

Oprocz niego na terenie powiatu Sq takze rezerwaty lesne "Babsk" (Ias
d~bowo - sosnowy z udziatem lipy drobnolistnej naturalnego pochodzenia, w wieku
80-170 lat) oraz "Tr~baczew" (najwi~ksze na Mazowszu skupisko modrzewi, ktorych
wiek okresla si~ na ok.100-160 lat). Wyst~pujqce na terenie powiatu lasy wyrozniajq
si~ bogactwem oraz roznorodnosciq fauny i flory.

Klimat panujqcy na obszarze miasta jest charakterystyczny dla Polski
srodkowej. Najcieplejszym miesiqcem jest lipiec (+19°C) najzimniejszym styczen (-
3.5°C). Srednia roczna suma opadow - 540 mm. Wiatry przewaznie zachodnie lub
potudniowo - zachodnie. Okres wegetacji 180-210 dni.

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka znajduje si~ 7 pomnikow przyrody, Sq to:



• 3 d~by szyputkowe:
2 przy PI. Pitsudskiego,
1 przy ul. Tomaszowskiej,

• 3 wiqzy szyputkowe:
1 przy ul. Reymonta,
2 przy ul. Miekiewieza,

• 1 klon jawor - przy ul. Tomaszowskiej,
o obwodaeh od 230 do 355 em i wysokosei od 16 do 22 m. Drzewa te przetrwaty
okoto 100 lat i stanowiq duzq wartosc historyeznq i krajobrazowq.

W granieaeh administraeyjnyeh miasta ok. 31 ha powierzehni stanowiq lasy,
w tym 12 ha to lasy panstwowe, a 19 ha lasy prywatne. Powierzehnia las6w stanowi
2,05% og61nej powierzehni miasta.

4.3. Dziedzictwo kulturowe
Do najeiekawszyeh zabytk6w kultury wpisanyeh do rejestru zabytk6w przez

Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytk6w zaliezajq si~:
ruiny Zamku Ksiqzqt Mazowieekieh z XIV w.,
zabytkowa willa z 1930 roku przy ul. towiekiej - siedziba Muzeum Ziemi Rawskiej

(zdj~eie ponizej),
grodzisko wezesnosredniowieezne z XIII wieku zwane "Anielskq G6rq",
park miejski usytuowany nad rzekq Rawkq z I potowy XIX w - uznawany byt za

jeden z pi~kniejszyeh park6w w stylu angielskim na terenie Ksi~stwa
Warszawskiego,

neoklasyeystyezny ratusz z I potowy XIX wieku (dzis siedziba wtadz miasta),
p6znobarokowy kosei6t wraz z budynkiem dawnego kolegium jezuiekiego,
Kosei6t 00. Pasjonist6w z konea XVIII w., wraz z klasztorem,
Kosei6t ewangelieko - augsburski i szpital Sw. Dueha z II potowy XIV w.



4.4.1 Analiza i struktura stanu ludnosci
Wg stanu na 31.12.2007 liczba ludnosci, wg faktycznego mleJsca

zamieszkania, na terenie Rawy Mazowieckiej wynosHa 17 656. Por6wnanie Iiczby
ludnosci, wg faktycznego miejsca zamieszkania, z terenu miasta Rawa Mazowiecka,
oraz stanu ludnosci powiatu rawskiego i wojew6dztwa t6dzkiego, w latach 2004 -
2007, przedstawia ponizsza tabela.

Nazwa Lata
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Miasto Rawa
Mazowiecka 17853 17784 17765 17635 17595 17656
zmiana % w
stosunku do
roku -0,15 -0,39 -0,11 -0,74 -0,23 0,35
poprzedniego
Powiat
Rawski 49979 49825 49677 49484 49401 49286
miasto 21158 21101 20998 20836 20784 20830
wies 28821 28724 28679 28648 28617 28456
Wojew6dztwo
t.6dzkie 2607380 2597094 2587702 2577465 2566198 2555898
miasto 1692773 1682773 1674882 1665261 1657288 1647056
wies 914998 914321 912820 912204 908910 908812
% ludnosci
Powiatu 35,72 35,69 35,76 35,64 35,62 35,83
% ludnosci
Wojew6dztwa 0,68 0,68 0,69 0,69 0,69 0,69



Wykres 1. Stan ludnosci miasta Rawa Mazowiecka, wg faktycznego miejsca
zamieszkania og6fem.
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Liczba ludnosci og6tem, na dzien 31.x1l, wg faktycznego miejsca
zamieszkania, w roku 2007 stanowi 98,90 % stanu ludnosci z roku 2002, pomimo
wzrostu populacji (po raz pierwszy od 5 lat) 0 0,35 % (w stosunku do roku
poprzedniego 2006).

Udziat procentowy Iiczby ludnosci miasta Rawa Mazowiecka w ludnosci
Powiatu Rawskiego wynosit 35,72 % w roku 2002 i wzr6st do 35,83 % w roku 2007.

Analizujqc udziat procentowy w ludnosci Wojew6dztwa t6dzkiego,
w analizowanym okresie wahat si~ mi~dzy 0,68 - 0,69 %.

Wi~kszq cz~sc ludnosci zamieszkatej na terenie Rawy Mazowieckiej stanowiq
kobiety. Udziat kobiet w populacji miasta dla analizowanego okresu (lata 2002 -
2007), stanowi od 51,66 do 51,88 %, co powoduje, iz udziat m~zczyzn osiqga
poziom nieznacznie przewyzszajqcy 48 %. W roku 2007, zgodnie ze stanem na
dzien 31.x1l, Iiczba kobiet zamieszkujqcych Raw~ Mazowieckq wynosita 9 149, zas
m~zczyzn 8 507.

Lata
2002 2003 2004 2005 2006 2007

Miasto Rawa
Mazowiecka 17853 17784 17765 17635 17595 17656
og6tem, w
tym:
m~zczyzni 8629 8579 8556 8486 8480 8507
kobiety 9224 9205 9209 9149 9 115 9149
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Zrodlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych GUS, Bank Danych Regionalnych.

Analiza struktury ludnosci pod wzgl~dem wyksztatcenia zostata
przeprowadzona na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r.
Uwzgl~dniono Iudnose z terenu wojew6dztwa t6dzkiego, gmin miejskich, powiatu
rawskiego, oraz Rawy Mazowieckiej z podziatem wyksztatcenia na nast~pujqce
kategorie:

wyzsze,
policealne,
srednie (zawodowe i og6lnoksztatcqce),
zasadnicze zawodowe,
podstawowe ukoriczone.

Pozostata czese ludnosci (nie uj~ta w ponizszym zestawieniu) dotyczy grupy
bez wyksztatcenia szkolnego, bez wyksztatcenia pod stawowego , oraz
° nieustalonym wyksztatceniu. W ponizszej tabeli przedstawione zostaty Iiczby
ludnosci z uwzgl~dnieniem wyksztatcenia.
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woj lodzkie 2253420 20a 100 69830 428422 215373 473350 726945
%oa~u 9.23% 3.10% 1901% 956% 21.01% 3226%

mezczyZni 1062329 88946 17491 214417 64 428 28989'1 3343C6
% oaolu 47.14% 42,74% 2505% 50 05% 2991% 61.24% 4599%
ko.)iety 1191091 119 154 52339 214005 '150945 183459 392539

% oaolu 5286% 57,26% 7495% 4995% 7009% 3876% 54,01%
gmmy mieiskie 1 320579 164050 49 '160 283598 '164659 242635 351 368

%OgOfU 12.42% 3,72% 21,48% 12,47% 18.37% 26.61%
mezczvini 605421 71590 12 591 '142976 50639 145258 154471

% ogolu 45,85% 43,70% 25,61% 50.42% 30,75% 59.87% 43,96%
kobiet'/ 715158 92370 36559 '140622 '114020 97368 195897

% ogolu 54,15% 56,30% 74,39% 49,58% 69,25% 40.13% 56,04%
Oowlat ra'Nski 41986 2477 1108 7265 2217 9746 15759
%oa&u 590% 264% 1730% 528% 23.21% 3753%

mezczyZni 20724 926 242 3609 553 6072 7881
% oaOlu 4936% 3738% 2184% 4968% 2494% 62.30% 5001%
kol)iety 21262 '1551 860 3656 1654 3674 7878

% oaOlu 5064% 6262% 7816% 50 32% 7506% 37.70% 4999%
Ra\lJ3 Mazo\lJiecka 15266 1 665 684 3343 1449 3212 4222
OfoogOlu 10,91% 4,48'/0 21,90% 9,49% 21,04% 27,66%

Ill(llczyini 7332 639 147 1752 384 2013 2088
% ogOlu 48,03% 38,38~'o 21,49% 52,41% 26,50% 62,67% 49,46%
kobiety 7934 1 026 537 1591 1065 1 199 2134

%oa6lu 51.97% 6162% 7851% 47.59% 73.50% 37.33% 5054%

Zrod/o: Narodowy Spis Powszechny Ludnosci i Mieszkan 2002 - Wojewodztwo
todzkie.

Z powyzszych danych wynika, ze wsr6d ludnosci w wieku 13 lat i wi~cej,
zamieszkalej na terenie Rawy Mazowieckiej, najwi~kszq grup~ stanowiq osoby
z wyksztalceniem podstawowym, srednim zawodowym oraz zasadniczym
zawodowym.

Wyksztakenie wyzsze posiada 10,91 % ludnosci. Jest to wartosc wyzsza od
wskaznika dla wojew6dztwa, oraz powiatu rawskiego, natomiast nizsza niz
w gminach miejskich wojew6dztwa.

Wsr6d ludnosci z terenu miasta, w analizowanym przedziale wiekowym,
kobiety stanowiq 51,97% ludnosci, natomiast udzial kobiet z wyksztalceniem
wyzszym wsr6d os6b posiadajqcych takie wyksztakenie stanowi 61,62%. Dla gmin
wojew6dztwa 16dzkiego kobiety stanowiq 54,15% ludnosci, natomiast kobiety
z wyksztalceniem wyzszym stanowiq 56,30% ludnosci z takim wyksztalceniem.

Analiza rozwoju ludnosci miasta Rawa Mazowiecka przedstawiona ponizej,
oparta zostala na danych dotyczqcych przyrostu naturalnego, oraz salda migracji.
Rozw6j ludnosciowy jest bowiem ich wypadkowq.

przyrost naturalny - r6znica pomi~dzy liczbq urodzen i liczbq zgon6w -
w Rawie Mazowieckiej od kilku lat utrzymuje si~ na podobnym poziomie i jest
dodatni. Przedstawiona ponizej analiza dotyczy lat 2002 - 2007 (GUS - Bank
Danych Regionalnych).



2002 2003 2004 2005 2006 2007
Urodzenia zywe

og6tem osoba 164 170 169 178 194 208
m~zczyzni osoba 75 94 90 99 108 123
kobiety osoba 89 76 79 79 86 85

Zgony ogoJem*
og6tem osoba 125 128 129 136 127 129
m~zczyzni osoba 74 65 78 72 69 78
kobiety osoba 51 63 51 64 58 51

przyrost naturalny
og6tem osoba 39 42 40 42 67 79
m~zczyzni osoba 1 29 12 27 39 45
kobiety osoba 38 13 28 15 28 34
* w latach 2006 - 2007 brak zgon6w noworodk6w
Zrod/a: GUS - Bank Danych Regianalnych

Dla analizowanego okresu zdecydowanie najwyzszy przyrost naturalny
odnotowano w roku 2007, natomiast najnizszy wskaznik przyrostu naturalnego
dotyczy roku 2002. Tendencje w zakresie przyrostu naturalnego og6tem, oraz
w podziale na chtopc6w i dziewcz~ta przedstawia ponizszy wykres.

[~ogrnem chtopcy

Zrod/a: GUS, Bank Danych Regianalnych.

dziewczynki I



Wskazniki 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ludnosc / 1
km2 osoba 1 306 1 301 1 300 1 290 1 269 1 266
Kobiety / 100
m~zczyzn osoba 107 107 108 108 107 108
Matzenstwa /
1000ludnosci para 6,6 6,5 6,2 5,7 6,4

Urodzenia
zywe /1000
ludnosci osoba 9,2 9,5 9,5 10,0 11,3 11,78
Zgony /1000
ludnosci osoba 7,0 7,2 7,3 7,7 7,2 7,3
Przyrost
naturalny /
1000ludnosci osoba 2,2 2,4 2,2 2,4 3,8 4,9

Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego dla Rawy Mazowieckiej, miasto
charakteryzuje si~ malejqcq Iiczbq ludnosci w analizowanym okresie. Wyjqtek -
odwr6cenie tendencji spadkowej - stanowi rok 2007, w kt6rym Iiczba ludnosci
wynosHa 17 656 os6b, w stosunku do 17 595 os6b w roku poprzednim ( wzrost
00,35 %). Powodem jest ujemne saldo migracji, co ilustruje tabela ponizej.

Wskazniki 2002 2003 2004 2005 2006 2007
zameldowania

og6tem osoba 180 141 163 137 159 168
miasta osoba 63 44 70 51 44 53
wies osoba 117 96 91 83 108 111
zagranica osoba 0 1 2 3 7 4

wymeldowania
og6tem osoba 222 250 231 209 249 287
miasta osoba 103 116 80 81 120 133
wies osoba 116 128 150 128 123 150
zagranica osoba 3 6 1 0 6 4

saldo migracji
og6tem osoba - 42 -109 - 68 - 72 - 90 -119
miasta osoba - 40 - 72 - 10 - 30 - 76 -80
wies osoba 1 - 32 - 59 - 45 -15 -39
zagranica osoba -3 -5 1 3 1 0



Jest to niepokojqca tendencja. Utrzymujqcy si~ w obecnym czasie ubytek
ludnosci w wieku najwi~kszej aktywnosci rozrodczej i zawodowej moze spowodowa6
dalsze niekorzystne zmiany w strukturze biologicznej ludnosci i trendy
demograficzne, objawiajqce si~ zapoczqtkowaniem procesu starzenia si~ ludnosci
przejawiajqcej si~ statym zmniejszeniem liczebnosci dzieci i mtodziezy oraz wzrostu
ludnosci w wieku poprodukcyjnym.

Odptyw migracyjny nast~puje w przewazajqcej wi~kszosci w relacjach mi~dzy
miastami, co zwiqzane jest gt6wnie z przemieszczaniem si~ ludzi mtodych w wieku
od 20 do 30 lat, w celu zdobycia wyksztatcenia i w konsekwencji atrakcyjniejszej
pracy. Przyczynq odptywu migracyjnego z Rawy Mazowieckiej, opr6cz wymienionych
wyzej, jest dodatkowo przemieszczanie si~ os6b wyksztatconych i zamoznych do
wi~kszych aglomeracji poprzez prac~, nauk~, handel ustugi. Przemieszczenia
wewnqtrz samego miasta dotyczq odptywu ludnosci z osiedli ze starq zabudowq
mieszkaniowq do dom6w jednorodzinnych budowanych na osiedlach
jednorodzinnych na terenie miasta.

Dane dotyczqce stosunku Iiczby os6b w wieku produkcyjnym do
poprodukcyjnego, z punktu widzenia struktury ludnosci, ksztattujq si~ na poziomie
zapewniajqcym rozw6j i wykorzystanie potencjatu ludzkiego w Rawie Mazowieckiej.

Struktura wiekowa ludnosci Rawy Mazowieckiej wskazuje na wi~ksze niz
przeci~tne ilosci mieszkanc6w w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, co
moze stanowi6 dodatkowy atut z punktu widzenia potencjalnych inwestor6w
poszukujqcych pracownik6w na terenie miasta.

Jednak mozna takze zaobserwowa6 poczqtek intensyfikacji procesu starzenia
si~ ludnosci przejawiajqcej si~ statym zmniejszeniem Iiczebnosci dzieci i mtodziezy
oraz wzrostu ludnosci w wieku poprodukcyjnym.

Utrzymujqcy si~ w obecnym czasie ubytek ludnosci w wieku najwi~kszej
aktywnosci rozrodczej i zawodowej moze spowodowa6 dalsze niekorzystne zmiany
w strukturze biologicznej ludnosci i trendy demograficzne.

Analiza struktury ludnosci miasta Rawa Mazowiecka, pod wzgl~dem wieku
uwzgl~dnia nast~pujqce grupy:

w wieku przedprodukcyjnym - zar6wno kobiety, jak i m~zczyzni do 17 roku zycia,
w produkcyjnym (zdolnosci do pracy):

kobiety w wieku 18 - 59 lat,
m~zczyzni w wieku 18 - 64 lata,

w poprodukcyjnym:
kobiety powyzej 60 roku zycia,
m~zczyzni powyzej 65 roku zycia.



Tab.7. Ludnosc w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym
i poprodukcyjnym wg plci w Rawie Mazowieckiej.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
ogotem

ogoJem osoba 17853 17784 17765 17635 17595 17656
m~zczyzni osoba 8629 8579 8556 8486 8480 8507
kobiety osoba 9224 9205 9209 9149 9 115 9149

w wieku przedprodukcyjnym
ogoJem osoba 4222 3983 3873 3660 3562 3489
m~zczyzni osoba 2 151 2030 1 965 1 870 1 819 1 792
kobiety osoba 2071 1 953 1 908 1 790 1 743 1 697

w wieku produkcyjnym
ogoJem osoba 11 699 11 856 11 896 11 960 11 921 11 948
m~zczyzni osoba 5872 5932 5961 5978 6015 6048
kobiety osoba 5827 5924 5935 5982 5906 5900

w wieku poprodukcyjnym
ogoJem osoba 1 932 1 945 1 996 2015 2 112 2219
m~zczyzni osoba 606 617 630 638 646 667
kobiety osoba 1 326 1 328 1 366 1 377 1 466 1 552
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Zrod/o: GUS, Bank Danych Regionalnych.



Rawa Powiat Rawski Woj. t6dzkie
Mazowiecka

Struktura wiekowa ludnosci Rawy Mazowieckiej wskazuje na wi~ksze niz
przeci~tne ilosci mieszkanc6w w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, co
moze stanowi6 dodatkowy atut z punktu widzenia potencjalnych inwestor6w
poszukujqcych pracownik6w na terenie miasta.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
wwieku
przedprodukcyjnym % 23,6 22,4 21,8 20,8 20,2 19,8
wwieku
produkcyjnym % 65,5 66,7 67,0 67,8 67,8 67,7
wwieku
poprodukcyjnym % 10,8 10,9 11,2 11,4 12,0 12,6

Wykres 5. Struktura wiekowa ludnosci Rawy Mazowieckiej na tie powiatu,
wojew6dztwa, oraz kraju.

Iudnose w wieku przedprodukcyjnym

.Iudnosewwieku produkcyjnym (zdolnosd do pracy)

oludnosewwieku poprodukcyjnym

trod/o: Materia/y porownawcze na podstawie danych GUS za 2007 r. - Centrum
Badan Regionalnych.



2002 2003 2004 2005 2006 2007
Iudnose w wieku
nieprodukcyjnym na 100
os6b wwieku
produkcyjnym osoba 52,6 50,0 49,3 47,4 47,6 47,8
ludnose w wieku
poprodukcyjnym na 100
os6b w wieku 63,6
przedprodukcyjnym osoba 45,8 48,8 51,5 55,1 59,3
Iudnose w wieku
poprodukcyjnym na 100
os6b wwieku
prod ukcyj nym osoba 16,5 16,4 16,8 16,8 17,7 18,6

Analizujqc struktur~ ludnosci miasta Rawa Mazowiecka pod wzgl~dem ptci,
zauwaza si~ iz w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym wi~kszq grup~ stanowiq
m~zczyzni, podczas gdy wsr6d populacji b~dqcej w wieku poprodukcyjnym, kobiety.
Dodatkowo przewaga m~zczyzn w dw6ch pierwszych grupach nie jest tak
zdecydowana jak kobiet w grupie trzeciej, kt6re stanowiq od 68,27 do 69,94 % og6tu
liczby ludnosci w wieku poprodukcyjnym.

Wykres 6. Struktura ludnosci ogoJem w wieku przedprodukcyjnym (17 lat
i mniej) wg pJci.
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trod/o: GUS, Bank Danych Regionalnych



Wykres 7. Struktura ludnosci og61em w wieku produkcyjnym (zdolnosci do
pracy) wg plci.
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Zrod/a: GUS, Bank Danych Regianalnych
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Zmiany podstawowych zjawisk demograficznych w Rawie Mazowieckiej Sq
objawem uksztat1:owania si~ nowego modelu rodziny. Zjawisko to jest wyrazem



bardzo szybkiego przystosowania si~ populacji ludnosci Rawy do nowej sytuacji
ekonomicznej.

Sytuacj~ znaczqcego obnizania si~ liczby ludnosci w wieku
przedprodukcyjnym warunkujq nast~pujqce czynniki:

strukturalne (ograniczenie przez panstwo oraz pracodawc6w swiadczen
socjalnych, zta sytuacja na rynku pracy),

kulturowe (spadek znaczenia wartosci i norm, dqzenie do samorealizacji, zmiana
pozycji kobiety w rodzinie, konsumpcjonizm),

technologiczne (rewolucja informacyjna, podniesienie swiadomosci w zakresie
regulacji urodzen).
Gt~bokie zmiany w strukturze ludnosci wg wieku, wywotane przesuwaniem si~

wyzy i nizy demograficznych, spowodujq okreslone konsekwencje w wielu
dziedzinach zycia. Spadek liczby dzieci wptynie na ksztattowanie si~ sieci szk6t
i przedszkoli oraz moze wptynqc na likwidacj~ szk6t na r6znym poziomie nauczania,
lecz z drugiej strony utatwi dost~p do szk6t i w dalszej perspektywie moze wptywac
na wzrost poziomu wyksztatcenia ludnosci.

Spadek liczby ludnosci w wieku produkcyjnym zmniejszy nacisk na rynek
pracy i doprowadzi do zmniejszenia rozmiar6w bezrobocia. Natomiast wzrost liczby
ludzi starszych b~dzie wywierat wptyw na system swiadczen spotecznych, rynek
wyrob6w farmaceutycznych, zapotrzebowanie na r6znego rodzaju ustugi na rzecz
ludnosci.

Prognoza ludnosci zostata opracowana na podstawie wskaznik6w zmian
liczby ludnosci poszczeg61nych powiat6w, opracowanej przez GUS dla ludnosci wg
wieku. Do okreslenia prognozowanej liczby ludnosci wykorzystane zostaty wskazniki
dla miast powiatu rawskiego (opracowanie GUS dotyczy tqcznie ludnosci z terenu
miast Biata Rawska i Rawa Mazowiecka).

Prognozowana liczba mieszkanc6w przedstawia przewidywane stany ludnosci
faktycznie zamieszkatej w Rawie Mazowieckiej (mieszkancy stali, oraz przebywajqcy
czasowo powyzej dw6ch miesi~cy) w dniu 31 grudnia kazdego roku.

Stan wyjsciowy 31 grudnia 2002 r. jest oparty na wynikach Narodowego Spisu
Powszechnego 2002 r.

Ponizszy wykres przedstawia prognoz~ liczby ludnosci wg faktycznego
miejsca zamieszkania, dla miasta Rawa Mazowiecka, do roku 2030.



Zgodnie z prognozq, Iiczba mieszkanc6w miasta, w roku 2030, wynosic b~dzie
16 060 os6b. Oznacza to, ze Iiczba ludnosci do roku 2030 w por6wnaniu z rokiem
2002 ulegnie zmniejszeniu 0 1 793 osoby, tj. 10,04% stanu wyjsciowego.
Prognozowany staty spadek Iiczby mieszkanc6w miasta nalezy rozpatrywac jako
zagrozenie - tendencj~ niepokojqcq. Celem zapewnienia dodatniego salda migracji
nalezy dotozyc wszelkich staran, aby uczynic miasto atrakcyjnym dla mieszkanc6w
i przyjezdnych, zar6wno pod wzgl~dem gospodarczym, jak i spotecznym czy
turystyczno-rekreacyjnym i kulturalnym.

W roku 2007 Iiczba os6b w wieku produkcyjnym, wg faktycznego miejsca
zamieszkania, wynosita 11 948, tj. 67,7 % og6tu ludnosci.

Bezrobocie zar6wno na terenie miasta Rawa Mazowiecka, jak i Powiatu
Rawskiego w latach 2004 - 2007, wykazuje zdecydowanie tendencj~ znizkowq,
potwierdzajqc przedstawionq charakterystyk~ miasta, jako atrakcyjnego miejsca
lokowania nowych inwestycji, oraz tworzenia nowych przedsi~biorstw.



% og6tu
bezrobotnych

Wykres 10. Poziom bezrobocia w Rawie Mazowieckiej na tie powiatu w latach
2004 - 2007 (liczba os6b).
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Wsr6d og6tu Iiczby bezrobotnych mieszkanc6w, zar6wno z terenu miasta
Rawa Mazowiecka, jak i Powiatu wi~kszq grup~ stanowiq m~zczyzni.
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1 603 56,28
na dzien 31.12.2006 r.

1 241 55,85
na dzien 31 .12.2007 r.



Rawa
Mazowiecka 711 397 55,84 314 44,16
Powiat
Rawski 1 675 924 55,16 751 44,84
Zr6dlo: Dane Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka, GUS - Bank Danych Regionalnych.

Biorqc pod uwag~ poziom wyksztatcenia, zgodnie ze stanem na dzien
31.12.2007 roku, najwi~kszq grup~ stanowiq kolejno osoby z wyksztatceniem (dane
dla Powiatu):

• gimnazjalnym i nizszym - 601 os6b, w tym:
204 kobiety,
397 m~zczyzn.

• zasadniczym zawodowym - 479 os6b, w tym:
183 kobiety,
296 m~zczyzn.

• policealnym i srednim zawodowym - 389 os6b, w tym:
222 kobiety,
167 m~zczyzn.

• srednim og61noksztatcqcym - 112 os6b, w tym:
78 kobiet,
34 m~zczyzn.

• wyzszym - 94 osoby, w tym:
64 kobiety,
30 m~zczyzn.

Tab.11. Liczba os6b bezrobotnych w Powiecie w latach 2004 - 2007, wg
kryterium wyksztatcenia i ptci.

Wyksztatcen ie

Wyszczeg61nienie Og6tem wyZsze policealne i srednie zasadnicze gimnazjal
srednie og61noksz zawodowe ne

zawodowe tatcqce i ponizej

2004 - bezrobotni,
3151 121 663 142 1076 1149

w tym:

1431 86 394 104 428 419- kobiety

1720 35 269 38 648 730- mflzczyinl

2005 - bezrobotni,
2848 131 663 144 892 1018

w tym:



1245
89 388 97 324 347

- kobiety

1603 42 275 47 568 671
- mflzczyzn

2006 - bezrobotni, 2222 92 482 138 669 841
w tym:

981 68 291 103 237 282- kobiety

1241 24 191 35 432 559- mflzczyin,

2007 - bezrobotni, 1675 94 389 112 479 601
w tym:

751 64 222 78 183 204
- kobiety

924 30 167 34 296 397- mflzczyin

Analiza aktywnosci ekonomicznej ludnosci miasta Rawa Mazowiecka wg
kryterium wyksztatcenia, potwierdza prawidtowosc zaobserwowanq w stosunku do
powiatu. Najwi~kszq grup~ os6b bezrobotnych stanowiq kolejno posiadajqcy
wyksztatcenie (wg stanu na dzien 31.12.2007):

• gimnazjalne i ponizej 230 (32,35%)
• zasadnicze zawodowe 196 (27,56%)
• policealne i srednie zawodowe - 169 (23,77%)
• srednie og61noksztatcqce 62 (8,72%)
• wyzsze 54 (7,60%)

Pozostate dane dotyczqce poziomu bezrobocia wg kryterium wyksztatcenia
miasta przedstawione zostaty w tabeli ponizej.



Tab.12. Zarejestrowani bezrobotni z terenu miasta Rawa Mazowiecka wg
wyksztatcenia (2004 - 2007).

Poziom wyksztatcenia
31.12.

2004 2005 2006 2007
Wyzsze 80 76 54 54

6,05% 6,39% 6,06% 7,60%
Policealne i srednie 320 302 196 169
zawodowe 24,19% 25,38% 21,97% 23,70%
ISrednie 86 83 68 62
og61noksztatcqce 6,50% 6,98% 7,62 8,72%
Zasadnicze zawodowe 417 347 265 196

31,52% 29,16% 29,71% 27,56%
Gimnazjalne i ponizej 420 382 309 230

31,74% 32,10% 34,64% 32,35%
RAZEM 1 323 1190 892 711
,

Stopa bezrobocia obliczona dla catego powiatu rawskiego na przestrzeni lat
2003 - 2007 najnizsza byta w roku 2007, osiqgajqc poziom 8,0 % , co daje spadek
08,6 % w stosunku do roku 2003, z najwyzszym poziomem stopy bezrobocia.

2003 2004 2005 2006 2007
Powiat Rawski 16,6 14,4 13,2 10,5 8,0
Wojew6dztwo
t6dzkie 19,6 17,9 14,8 11,5
Polska 19,1 17,6 14,9 11,4

Zar6wno miasto Rawa Mazowiecka, jak i powiat rawski dysponujq mtodq
i coraz lepiej wykwalifikowanq kadrq pracownik6w. W aspekcie tworzenia nowych
miejsc pracy, korzystnie przedstawia si~ struktura wiekowa bezrobotnych.
Zdecydowanq wi~kszosc potencjalnych pracownik6w stanowiq bowiem osoby mtode,
w wieku 18 - 44 lata. Mniej korzystnie przedstawia si~ jednak bardziej szczeg6towa
analiza. Dla catego okresu badanego (lata 2004 - 2007) w przypadku Rawy
Mazowieckiej najliczniejszq grup~ bezrobotnych stanowiq osoby w przedziale
wiekowym od 45 do 54 lat. Podobna tendencja zauwazalna jest w latach 2006 -
2007 w powiecie, co ilustruje tabela ponizej.



31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007
bezrobotni bezrobotni bezrobotni bezrobotni

ogrnem kobiety og6tem kobiety ogrnem kobiety ogrnem kobiety
w wieku 18 - 24

Rawa
Mazowiecka 309 160 264 128 131 89 123 67
Powiat Rawski 887 447 794 411 512 305 358 198

w wieku 25 - 34
Rawa
Mazowiecka 295 170 282 152 197 104 153 81
Powiat Rawski 752 379 716 364 535 271 406 219

w wieku 35 - 44
Rawa
Mazowiecka 277 140 216 81 147 62 111 58
Powiat Rawski 639 294 495 187 386 156 271 120

w wieku 45 - 54
Rawa
Mazowiecka 359 135 340 115 315 117 231 92
Powiat Rawski 731 286 684 248 600 210 461 181

w wieku 55 - 59
Rawa
Mazowiecka 76 13 79 19 87 15 73 16
Powiat Rawski 130 25 141 35 161 39 140 33

w wieku 60 - 64
Rawa
Mazowiecka 7 0 9 0 15 0 20 0
Powiat Rawski 12 0 18 0 28 0 39 0

og6tem
Rawa
Mazowiecka 1323 618 1190 495 892 387 711 314
Powiat Rawski 3151 1431 2848 1245 2222 981 1675 751

Najwi~kszy udziat w zatrudnieniu ma przemyst, w kt6rym pracuje ok. 43%
ludnosci. Spowodowane jest to zar6wno atrakcyjnym potozeniem, jak r6wniez
dost~pnosciq teren6w inwestycyjnych, kt6re umozliwiajq lokalizacj~ na obszarze
miasta r6znorodnych zaktad6w przemystowych. Inaczej niz w przypadku sredniej
krajowej ksztattuje si~ natomiast poziom zatrudnienia w ustugach.

W Rawie Mazowieckiej wi~kszos6, tj. ok. 60% mieszkanc6w miasta znajduje
zatrudnienie w sektorze prywatnym. Jest to struktura odmienna niz og6tem dla
catego kraju, gdzie ponad potowa os6b pracuje w sektorze publicznym. Dane te
potwierdzajq wysokq atrakcyjnos6 miasta pod wzgl~dem lokowania r6znorodnych



inwestycji, kt6re generujq nowe miejsca pracy poza sektorem publicznym. Wynika
z tego dobre wykorzystanie potencjatu rozwojowego, atrakcyjnosc miasta dla
inwestycji, generujqcych nowe miejsca pracy.

Wg stanu na dzien 31.12.2007 r. liczba os6b bezrobotnych na terenie miasta
Rawa Mazowiecka wynosHa 711, podczas gdy tqczna liczba os6b bezrobotnych na
terenie powiatu rawskiego wyniosta 1 675. Wsr6d os6b bezrobotnych zamieszkatych
w Rawie Mazowieckiej Iiczba kobiet wyniosta 314 (44,17% og6tu bezrobotnych).

Gt6wnymi przyczynami istniejqcego bezrobocia Sq:
• wysoki udziat mtodziezy wsr6d bezrobotnych spowodowany brakiem

doswiadczenia zawodowego - absolwenci szk6t wkraczajq na rynek pracy, na
kt6rym poszukiwani Sq przede wszystkim kandydaci posiadajqcy
doswiadczenie zawodowe;

• wyz demograficzny wchodzqcy na rawski rynek pracy;
• dtugotrwaty charakter bezrobocia - wysoki udziat os6b bezrobotnych

pozostajqcych bez pracy: narastajqce zniech~cenie do poszukiwania pracy,
dezaktywizacja kwalifikacji zawodowych, poszerzajqca si~ strefa ub6stwa,
zwi~kszona ilosc os6b korzystajqcych z opieki spotecznej.
Problem stanowiq przede wszystkim nast~pujqce czynniki:

niskie kwalifikacje os6b bezrobotnych,
brak motywacji do podj~cia pracy przez osoby dtugotrwale bezrobotne,
niedopasowanie wyksztakenia kandydat6w do pracy do potrzeb rynku pracy.

Na przestrzeni analizowanych lat poziom bezrobocia ulega systematycznemu
spadkowi. Prawdopodobnymi przyczynami Sq:

• ozywienie gospodarcze w Polsce i w regionie,
• stworzenie t6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
• nowe inwestycje w powiecie rawskim,
• wyzsze srodki Funduszu Pracy i znaczne finansowe wsparcie aktywizacji

bezrobotnych srodkami Europejskiego Funduszu Spotecznego,
• zwi~kszona mobilnosc os6b poszukujqcych pracy - migracja ludnosci gt6wnie

do Warszawy i todzi,
• emigracja os6b w poszukiwaniu pracy do kraj6w Unii Europejskiej (gt6wnie do

Anglii i Irlandii.
Celem ograniczenia bezrobocia, poprawy sytuacji na rynku pracy

podejmowane Sq przez Powiatowy Urzqd Pracy, oraz wtadze miasta gminy
dziatania majqce na celu aktywizacj~ bezrobotnych:

1. zwi~kszenie poziomu zatrudnienia ludzi mtodych do 25 roku zycia -
organizacja stazy zawodowych, prac interwencyjnych i zwrot koszt6w
przejazdu do miejsca odbywania stazu.

2. ograniczenie zjawiska dtugotrwatego bezrobocia i jego przyczyn - stosowanie
wobec grupy docelowej instrument6w wspierajqcych podstawowe ustugi rynku
pracy, w szczeg6lnosci: przygotowania zawodowego w miejscu pracy, oraz
prac interwencyjnych i rob6t publicznych, prac spotecznie uzytecznych,
a w uzasadnionych przypadkach zwrot koszt6w przejazdu do miejsca pracy.



3. wspieranie proces6w integracji i adaptacji zawodowej os6b w szczeg61nej
sytuacji na rynku pracy - stosowanie ustug i instrument6w do os6b b~dqcych
w szczeg61nej sytuacji na rynku pracy.

4. wspieranie samo-zatrudnienia - rozwoju przedsi~biorczosci - udzielanie
bezrobotnym jednorazowych srodk6w Funduszu Pracy na podj~cie
dziatal nosci gospodarczej.

5. wspieranie pracodawc6w w tworzeniu nowych miejsc pracy - dokonywanie
podmiotom prowadzqcym dziatalnosc gospodarczq refundacji koszt6w
wyposazenia lub doposazenia stanowisk pracy oraz zatrudnienie os6b
bezrobotnych na nowo utworzonych miejscach pracy.

6. budowa systemu edukacji i ksztatcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy -
prowadzenie indywidualnych i grupowych spotkari z doradcq zawodowym,
prowadzenie zaj~c aktywizacyjnych w klubie pracy, spotkania z mtodziezq
w szkotach ponad-gimnazjalnych, organizacja Targ6w Edukacyjnych dla
Gimnazjalist6w, kierowanie os6b bezrobotnych na szkolenia zgodne
z potrzebami pracodawc6w, monitorowanie zawod6w deficytowych
i nadwyzkowych, opiniowanie nowych kierunk6w ksztatcenia zgodnych
z potrzebami lokalnego rynku pracy przez cztonk6w Powiatowej Rady
Zatrudnienia.

7. pozyskiwanie srodk6w finansowych z Europejskiego Funduszu Spotecznego,
z rezerwy Samorzqdu Wojew6dztwa t6dzkiego, z rezerwy Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej oraz Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepetnosprawnych.

8. wsp6tpraca z firmami z poza powiatu rawskiego w zakresie zatrudnienia os6b
zarejestrowanych w PUP w Rawie Mazowieckiej na terenie Warszawy czy
todzi (zawieranie porozumieri i zwrot koszt6w przejazdu do pracy).

9. pobudzanie mobilnosci bezrobotnych podejmujqcych prac~ poza terenem
powiatu rawskiego (organizacja gietd pracy, refundacja koszt6w przejazdu do
pracy).

4.5.1 Podmioty gospodarcze - Iiczba i struktura
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON na terenie miasta

Rawa Mazowiecka, wg grup branzowych w okresie od 01.01.2007 do 31.12.2007
roku, zostaty wyszczeg61nione w ponizszej tabeli.



Grupa branzowa Stan podmiot6w Liczba podmiot6w Liczba podmiot6w
gospodarczych na nowo- wykreslonych w
dzien 31.12.2007 r. zorganizowanych danym okresie

w danym okresie
Handel 1 190 94 105
Produkcja 119 9 9
Ustugi 898 73 68
Gastronomia 150 3 10
Transport 70 9 6
Eksport - Import 0 0 0
Pozostate 0 0 0
Ustugi materialne 0 0 0
Nieokreslone 0 0 0
Og6tem 2427 186 198

..

Analizujqc dane dotyczqce stanu podmiot6w gospodarczych w okresie
wczesniejszym, tzn. na przetomie roku 2002 - 2006, mozna zauwazye
systematyczny wzrost ilosci przedsi~biorstw w miescie. Miasto charakteryzowat
w6wczas ponadprzeci~tny, zar6wno w skali wojew6dztwa, jak i kraju, wskaznik
przedsi~biorczosci. 1I0se firm prywatnych przypadajqcych na tysiqc mieszkanc6w
wynosH 177, podczas gdy srednia w grupie por6wnawczej wynosHa 131. Tak wysoki
wskaznik przedsi~biorczosci, potwierdzat wysoki potencjat rozwojowy miasta
i zainteresowanie jego mieszkanc6w tworzeniem nowych przedsi~biorstw i co si~
z tym wiqze nowych miejsc pracy. Pomimo nieznacznego spadku wartosci
wymienionego wskaznika w roku 2007 (137), miasta nadal charakteryzuje wysoki
potencjat rozwojowy.

Wykres 11. Podmioty gospodarcze wg grup branzowych. (trod/a: Urzqd Miasta Rawa
Mazawiecka.)
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Wg stanu na dzien 2007 roku na terenie Rawy Mazowieckiej, w systemie
REGON wg sekcji PKD - Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci, zarejestrowanych byto
2 267 jednostek gospodarczych. W ciqgu ostatnich lat mozna zauwazyc
systematyczny wzrost ilosci przedsi~biorstw w miescie, co ilustruje tabela ponizej.

Tab.16. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg
sekcji PKD.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Og6tem

og6tem, w tym 2152 2176 2201 2241 252 2267
sektor publiczny 82 85 85 86 86 89
sektor prywatny 2070 2091 2116 2155 2166 2178

A - rolnictwo, lesnictwo, towiectwo i rybactwo
og6tem, w tym 22 21 9 10 10 9
sektor publiczny 1 1 1 1 1 1
sektor prywatny 21 20 8 9 9 8

B - g6rnictwo i wydobywanie
Dg6tem,w tym 0 0 0 0 0 0
sektor publiczny 0 0 0 0 0 0
sektor prywatny 0 0 0 0 0 0

C - przetw6rstwo przemystowe
og6tem, w tym 0 1 2 2 3 3
sektor publiczny 0 0 0 0 0 0
sektor prywatny 0 1 2 2 3 3

o -wytwarzanie i zaopatrywanie w energi~ elektrycznq, gaz, par~ wodnq, gorqcq wod~ i
powietrze do uktad6w klimatyzacyjnych

og6tem, w tym 255 249 258 259 258 249
sektor publiczny 1 1 1 1 1 1
sektor prywatny 254 248 257 258 257 248

E - dostawa wody; gospodarowanie sciekami i odpadami oraz dziatalnosc zwiqzana z
rekultywacjq

Dg6tem,w tym 3 3 3 3 3 3
sektor publiczny 3 3 3 3 3 3
sektor prywatny 0 0 0 0 0 0

F - budownictwo
Dg6tem,w tym 181 185 190 187 188 203
sektor publiczny 1 1 1 0 0 0
sektor prywatny 180 184 189 187 188 203

G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazd6w samochodowych, wtqczajqc motocykle
og6tem, w tym 912 923 933 949 932 945
sektor publiczny 0 0 0 0 0 0
sektor prywatny 912 923 933 949 932 945

H - transport i gospodarka magazynowa
og6tem, w tym 64 66 66 61 59 58



~ektor publiczny 2 2 2 2 2 2
~ektor prywatny 62 64 64 59 57 56

I - dziatalnosc zwiqzana z zakwaterowaniem i ustugami gastronomicznymi
:>gOtem,w tym 132 132 137 138 140 146
:sektor publiczny 0 0 0 0 0 0
sektor prywatny 132 132 137 138 140 146

J - informacja i komunikacja
:>g6tem, w tym 67 71 74 79 79 82
sektor publiczny 0 0 0 0 0 0
sektor prywatny 67 71 74 79 79 82

K - dziatalnosc finansowa i ubezpieczeniowa
og6tem, w tym 238 238 238 248 254 233
sektor publiczny 15 16 17 17 17 17
sektor prywatny 223 222 221 231 237 216

L - dziatalnosc zwiqzana z obstugq rynku nieruchomosciami
og6tem, w tym 18 17 17 16 16 17
sektor publiczny 16 15 15 14 14 15
sektor prywatny 2 2 2 2 2 2

M - dziatalnosc profesjonalna, naukowa i techniczna
ogOtem, w tym 62 67 67 70 71 71
~ektor publiczny 27 33 33 36 36 36
sektor prywatny 35 34 34 34 35 35

N - dziatalnosc w zakresie ustug administracyjnych iwspierajqca
pg6tem, w tym 84 83 84 92 93 96
~ektor publiczny 10 7 7 7 7 9
sektor prywatny 74 76 77 85 86 87
o - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiqzkowe zabezpieczenie spoteczne

pg6tem, w tym 114 120 123 126 145 151
sektor publiczny 6 6 5 5 5 5
sektor prywatny 108 114 118 121 140 146

P - edukacja
ogOtem, w tym 0 0 0 0 0 0
sektor publiczny 0 0 0 0 0 0
~ektor prywatny 0 0 0 0 0 0

Q - opieka zdrowotna i pomoc spoteczna
pgOtem, w tym 0 0 0 1 1 1
~ektor publiczny 0 0 0 0 0 0
~ektor prywatny 0 0 0 1 1 1

Tradycje gospodarcze miasta i regionu zwiqzane Sq z przemystem
spozywczym, zwtaszcza z przetw6rstwem mi~sa. Silnie reprezentowany jest tez
przemyst maszynowy oraz lekki. Istnieje ponadto duzy potencjat produkcyjny,
zwiqzany z wielohektarowymi gospodarstwami sadowniczymi, oraz uprawami



warzyw, wyst~Pujqcymi na terenie powiatu rawskiego. Do najbardziej znanych
i aktywnych zaktad6w na terenie miasta zalicza si~:

• FOOD SERVICE Sp. Z 0.0.,

• STANLEY,
• IVETT,
• DAKOTA,
• RAWAMODE,
• LOGIS S.A.,
• TP INTERNET Sp. Z 0.0.,

• ANTARES Sp. Z 0.0.,

• "sI6DEMKA",
• TABO,
• BRW,
• MAGO,
• FAM,
• ZUST,
• DITTA-SERIA,
• GERDEX,
• TAKEMA.

Od kilku lat na terenie miasta obecny jest kapitat zagraniczny tj.:
belgijski:
• HERCO,
• HSM,
• Fast Logistics,
angielski:
• BELLE POLAND,
wtoski:
• BONETTI,
niemiecki:
• QUICK-MIX.

Firmy zachodnie nalezq do jednych z pr~zniej rozwijajqcych si~
przedsi~biorstw w regionie.

Na terenie miasta preferowane Sq nast~Pujqce rodzaje dziatalnosci
gospodarczej:

• przemyst chemiczny i farmaceutyczny,
• przemyst spozywczy,
• przemyst metalowy i precyzyjny,
• przemyst wytwarzajqcy urzqdzenia dla ochrony srodowiska,
• przemyst techniki medycznej,
• przemyst elektroniczny,
• przemyst opakowan,



• przemyst materiat6w budowlanych,
• przemyst motoryzacyjny.

Wtadze miasta starajq si~ aktywizowac sfer~ gospodarczq na terenie Rawy
Mazowieckiej tworzqc dogodne warunki dla potencjalnych inwestor6w. System
prerogatyw dla przedsi~biorc6w chcqcych tu zainwestowac sprzyja rozwojowi sektora
MSP. Wygospodarowane strefy przemystowe miasta zostaty wyposazone
w niezb~dnq infrastruktur~ technicznq. Miasto otwarte jest na oferty wsp6tpracy ze
stron firm polskich i zagranicznych.

Na ponizszym wykresie przedstawiona zostata struktura zatrudnienia
w poszczeg61nych sektorach gospodarki w Rawie Mazowieckiej, oraz jej por6wnanie
ze strukturq wyst~pujqCq na innych obszarach.
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* dotyczy tylko zatrudnionych w firmach liczqcych 10 pracownik6w lub wi~cej
t.rod/o: Materia/y porownawcze na podstawie danych GUS za 2005 r. - Centrum
Badafl Regionalnych.

Najwi~kszy udziat w zatrudnieniu w Rawie Mazowieckiej ma przemyst
i budownictwo , w kt6rym pracuje 43,82 % ludnosci. Jest to wartosc wyzsza niz
srednia dla wojew6dztwa 29,28%, oraz og6tem dla catego kraju 29,18%.
Spowodowane jest to zar6wno atrakcyjnym potozeniem, jak r6wniez dost~pnosciq



teren6w inwestycyjnych, kt6re umozliwiajq lokalizacj~ na obszarze miasta
r6znorodnych zaktad6w przemystowych. Dodatkowo przyczynq takiego stanu rzeczy
jest oczywisty, aczkolwiek znikomy procent sektora rolniczego 0,58%.

Inaczej niz w przypadku sredniej krajowej ksztattuje si~ natomiast poziom
zatrudnienia w ustugach. Na terenie Rawy Mazowieckiej wyst~puje wi~ksze
zatrudnienie w ustugach nierynkowych 30,20%, niz rynkowych 35,40%. W przypadku
kraju i wojew6dztwa tendencja jest odwrotna.

Na ponizszym rysunku przedstawiona zostata struktura zatrudnienia ludnosci
w Rawie Mazowieckiej w podziale na zatrudnienie w sektorze publicznym
i prywatnym.
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* dotyczy tylko zatrudnionych w firmach Iiczqcych 10 pracownik6w lub wi~cej
trod/o: Materia/y porownawcze na podstawie danych GUS za 2005 r. - Centrum
Badan Regionalnych.

Wi~kszosc mieszkanc6w miasta znajduje zatrudnienie w sektorze prywatnym.
Jest to tendencja zblizona do wyst~pujqcej w kraju, oraz w wojew6dztwie. Bardziej
zdecydowana przewaga nad sektorem publicznym rysuje si~ w powiecie, gdzie
zatrudnienie w sektorze publicznym znajduje jedynie 17,95 % pracujqcych. Dane te
potwierdzajq wysokq atrakcyjnosc miasta pod wzgl~dem lokowania r6znorodnych
inwestycji, kt6re generujq nowe miejsca pracy poza sektorem publicznym.

Ustugi nierynkowe to sekcje L, M i N wg Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci (L.
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiqzkowe ubezpieczenia spoteczne
i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, M. edukacja, N. ochrona zdrowia i pomoc
spoteczna).



Liczba os6b zatrudnionych w poszczeg61nych sektorach, z uwzgl~dnieniem
liczby pracujqcych kobiet, zostata przedstawiona w tabeli ponizej.

Lata 2002 2003 2004 2005 2006
Pracujqcy
og6lem 4476 5169 4983 4882 5068

kobiety 2570 2904 2799 2725 2751
m~i:czyZni 1 906 2265 2184 2157 2317

Sektor rolniczy
29 18 17 28 27

Sektor
przemystowy 1 925 2 153 2207 2 140 2 161
Sektor
ustugowy -
ustugi rynkowe 970 1 456 1 295 1 240 1 419
Sektor
ustugowy -
ustugi
nierynkowe 1 552 1 542 1 464 1 474 1 461
Sektor
publiczny 2092 2052 1 976 1 860 1 818
Sektor prywatny

2384 3 117 3007 3022 3250

Wi~kszq cz~sc os6b pracujqcych stanowiq kobiety. W roku 2006 udziat kobiet
wsr6d pracujqcych og6tem stanowH 54,29 %. Tendencja przewagi pracujqcych kobiet
nad pracujqcymi m~zczyznami (r6wniez w innych latach) jest charakterystyczna dla
miasta Rawa Mazowiecka. W odniesieniu do powiatu, wojew6dztwa czy kraju,
proporcja ta przebiega w kierunku odwrotnym (wykres ponizej).

W poszczeg61nych sektorach, najwyzszy udziat kobiet dotyczy sektora
ustugowego - ustug nierynkowych.



Wykres 14. Udziat % kobiet wsrod ogotu pracujqcych na tie powiatu,
wojewodztwa i kraju.
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Dochody budzetu Rawy Mazowieckiej w roku 1999 og6tem wynosity 19 712
565 zt. Na dochody budzetu sktadajq si~ dochody wtasne, dochody z tytutu udziatu w
podatkach stanowiqcych dochody budzetu panstwa, subwencje, dotacje z budzetu
panstwa, funduszy celowych, porozumien jednostek samorzqdu terytorialnego oraz
srodki na dofinansowanie zadan ze zr6det pozabudzetowych.

W roku 1999 dochody wtasne stanowity 56,07% kwoty dochod6w og6tem.
W kolejnych latach dochody og6tem wzrastaty, przy czym udziat dochod6w wtasnych
wzr6st w roku 2000, po czym spadt do poziomu 53,57% w roku 2001. W kolejnych
latach udziat dochod6w wtasnych w dochodach og6tem stawat si~ coraz wyzszy i w
roku 2003 osiqgnqt poziom 60,51 %. Ponizsza tabela przedstawia zestawienie kwot
dochodu budzetu miasta na tie dochod6w budzet6w gmin wojew6dztwa t6dzkiego w
latach 1999 - 2003.



Tab.18. Dochody budzetu miasta i gmin wojewodztwa fodzkiego w latach 1999-2003.
N()zwa 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

23890048
'13359534

55,92%

3334335542

1 635953538 '1910761413
49.03%

trod/o: GUS, Bank Danych Regionalnych

Z powyzszych danych wynika, ze udziat dochod6w wtasnych w dochodach
og6tem jest wyzszy w przypadku miasta w por6wnaniu z dochodami og6tem dla
wojew6dztwa. Udziat dochod6w Rawy Mazowieckiej w dochodach og6tem dla
wojew6dztwa t6dzkiego, dla lat 1999 - 2003, byt najwyzszy w roku 2003 i stanowit
0,67% og6tu dochod6w, podczas, gdy w latach poprzednich wahat si~ na poziomie
0,56 - 0,59%. W roku 2004 zrealizowane dochody budzetu miasta wyniosty 31 241
606 zt i stanowity 104% planowanych dochod6w. Dochody zrealizowane w roku 2004
byty takze wyzsze niz w roku poprzednim.

Wydatki z budzetu miasta, w latach 1999 - 2003, przewyzszaty dochody.
Najwi~ksza r6znica pomi~dzy wydatkami a dochodami dotyczyta roku 2001, w
kt6rym wydatki byty wyzsze od kwoty dochod6w 0 14,47%. W roku 2002 kwota
wydatk6w byta wyzsza od dochod6w 0 0,03%. Natomiast w roku 2003 wydatki
stanowity 94,73% dochod6w. tqczne dochody budzet6w dla wojew6dztwa t6dzkiego
jak r6wniez gmin miejskich z terenu wojew6dztwa byty nizsze od wydatk6w w
analizowanym okresie, jednak w roku 2003 zauwazalne jest zmniejszenie poziomu
rozbieznosci pomi~dzy dochodami i wydatkami jednostek samorzqdu terytorialnego.
Ponizsza tabela przedstawia zestawienie kwot dochodu i wydatk6w dla miasta na tie
wojew6dztwa t6dzkiego z wyszczeg61nieniem miast.
Tab.19. Dochody i wydatki budzetow jednostek samorzCldu terytorialnego.

Nazwa 1999 r. 2000 r. 2001 r. 2002 r. 2003 r.

Rawil Mazowiecka
dochody ogolem 19712565 20508806 22188803 23890048 27450331
'wydatki ogolem 20 130048 21 311 064 25399491 23896032 26002738
deficvUnadvNzka -417 483 -802258 -3210688 -5984 1447593
iako % dochodll -212% -3,91% -14,47% -003% 5,27%

woiewodztwo todzkie - razem
dochodvoaolem 3334 335542 3636076086 3897047097 4 Oa9 818 866 4111549713
'W'y'datkiagolem 3366086493 3744 154319 4066783947 4226101230 4145509769
deflc'NnadvNzka -31 750951 -108088233 -159735850 -136282364 -33950056
jako % dochodll -095% -2.97% -436% -333% ~O,B3%

wojewodztwo todzkie - gminy miejskie
dochodv oao!em 2117236178 2310753303 2470338276 2 f,03 480 491 2488941 629
% docllodow \'/oj. 63.50% 63,55% 63,39% 61,21% 60,54%
v.'Ydatki agolem 2166862422 2432614373 2649076741 2696830527 2525022692
deficytlnadvry'zka -49626244 -121 851 070 -178738465 -1933=-0036 -36081063
jako % dochodu -234% -5,27% -724% -772% -1,45%

trod/o. Obliczenia w/asne na podstawie danych GUS, Bank danych regionalnych



W przypadku wojew6dztwa t6dzkiego dochody budzetu na jednego
mieszkanca wyniosty 1 389 zt, w roku 2003, podczas gdy kwota wydatk6w na
mieszkanca wyniosta 1 378 z•. Wartosci te Sq nizsze od wartosci obliczonych dla
miasta Rawa Mazowiecka, gdzie kwota dochodu na jednego mieszkanca wyniosta 1
539 zt, natomiast wysokosc wydatk6w 1 458 z•. Dla Rawy Mazowieckiej kwota
wydatk6w inwestycyjnych przypadajqca na jednego mieszkanca wyniosta 204 zt,
natomiast dla wojew6dztwa 244 z•.

Por6wnanie dochod6w budzetu miasta Rawa Mazowiecka w latach 2004-2007
przedstawia ponizsza tabela:

Tab.20. Dochody budzetu miasta [tys. zt]
Lata 2004 r. 2005 r.

Dochody ogo/em, w tym 31 242 36316
dochody w/asne 20 284 19 549

jako % dochodu ogo/em 64,93% 53,8
dotacje 3462 9 518

jako % dochodu ogolem 11,08% 26,2
subwencje 7 496 7 249

jako % dochodu ogolem 23,99% 20

2006 r. 2007 r.
33163 41 213
20465 27426

% 61,7% 66,5%
5572 6558

% 16,8% 15,9%
7126 7229

% 21,5% 17,6%

trod/o. Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka

Z powyzszych danych wynika, ze dochody w roku 2007 byty wyzsze niz w
latach poprzednich.

Planowany jest wzrost kwot dochod6w wtasnych oraz dotacji, zmniejszeniu
ulegnq natomiast subwencje. Wzrost dotacji wynika gt6wnie z przej~cia do obstugi
swiadczen rodzinnych. Zmniejszenie subwencji wynika ze zmian w Ustawie 0

dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego.
W por6wnaniu do roku 2004 w 2007 roku nastqpH wzrost udziatu

procentowego dochod6w wtasnych w dochodach og6tem. Kwoty wydatk6w budzetu
miasta Rawa Mazowiecka wedtug rodzaj6w i wybranych dziat6w przedstawia
ponizsza tabela:

Tab.21. Wydatki budzetu miasta [tys. zt]
Lata 2004 r.

Wydatki ogO/em, w tym 32884
w tym inwestycyjne 8 255

2005 r.
36499
9528

2006 r.
37767
8914

2007 r.
36928
5559

Z por6wnania kwot dochod6w i wydatk6w budzetu miasta wynika, ze w latach 2004-
2006 wydatki przewyzszyty kwot~ zrealizowanych dochod6w.

Zauwazyc mozna, ze od roku 2003 wzrastaty kwoty wydatk6w na oswiat~.
Wydatki te stanowiq najwi~kszq kwot~ wydatk6w w poszczeg61nych latach. Od roku
2003 znacznie wzrosty wydatki na gospodark~ komunalnq i ochron~ srodowiska, a
takze wydatki na pomoc spotecznq.



Ze strony miasta podejmowane Sq ustawiczne dziatania, zmierzajqce do
zapewnienia korzystnych warunk6w dla inwestor6w w zakresie udost~pniania
teren6w inwestycyjnych. W granicach miasta, w rejonie ulicy Reymonta i drogi nr
8 Powiat Rawski utworzyt na obszarze kilkudziesi~ciu hektar6w wtasnych grunt6w
"Rawskq Stref~ Przedsi~biorczosci", zas na prawie 15 ha w sqsiedztwie drogi
krajowej nr 8 Warszawa - Wrodaw utworzona zostata Rawska Podstrefa t6dzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (charakterystyka ponizej). Og61na powierzchnia
teren6w inwestycyjnych to 91 ha. Ogromnq zaletq lokalizacji stref przemystowych w
Rawie Mazowieckiej jest doskonata dost~pnos6 komunikacyjna (przez teren miasta
lub w poblizu jego granic przebiegajq gt6wne szlaki komunikacyjne p6tnoc - potudnie
i wsch6d - zach6d), oraz bliskos6 najwazniejszych instytucji otoczenia biznesu,
zlokalizowanych gt6wnie w Warszawie i todzi. Temu celowi stuzyt r6wniez
zrealizowany w latach poprzednich, projekt budowy drogi obwodowej miasta
finansowany, m.in. ze srodk6w Programu Phare 2002.

Najwazniejszymi strefami przemystowymi Sq:
• "Mszczonowska",
• "Skierniewicka".

Oferujq one wolne tereny przeznaczone pod realizacj~ inwestycji, budowq hal,
biur, magazyn6w. W obu strefach dost~pna jest podstawowa infrastruktura
techniczna, jednak ze wzgl~du na dost~pnos6 medi6w oraz potozenie bezposrednio
przy drodze krajowej Warszawa - Wrodaw, bardziej atrakcyjna z punktu widzenia
inwestor6w wydaje si~ strefa Mszczonowska.

Strefa "Mszczonowska" a og61nej powierzchni 22,00 ha (w tym grunty miejskie
21,60 ha) zostata juz w znacznej cz~sci zagospodarowana. Dotychczas sprzedano
grunty miejskie a tqcznej powierzchni 21,36 ha. W porozumieniu wtascicielami
istnieje nadal mozliwos6 nabycia grunt6w na cele przemystowe. Na obszarze strefy
dziata zaktad opakowari plastikowych do kosmetyk6w oraz ubojnia trzody chlewnej.
Obecnie trwa r6wniez budowa 6 ha kompleksu logistycznego. Grunty prywatne a
powierzchni 0,40 ha Sq wykorzystywane przez wtascicieli jako siedlisko z zapleczem
rolno - ogrodniczym.

Przedsi~biorcy posiadajqcy swoje nieruchomosci w ww. strefie ptacili podatek
wg nast~pujqcych stawek (nizszych niz na terenie pozostatej cz~sci miasta):
2004 rok:

1. Budynki zwiqzane z dziatalnosciq gospodarczq - 1,70 zt za m2 powierzchni
uzytkowej (na pozostatym obszarze miasta obowiqzywata stawka 16, 12 zt za
1 m2).

2. Grunty zwiqzane z dziatalnosciq gospodarczq - 0,27 zt za 1 m2 powierzchni
uzytkowej (na pozostatym obszarze miasta obowiqzywata stawka 0,52 zt za
1 m2 powierzchni uzytkowej).



2005 rok:
1. Budynki zwiqzane z dziatalnosciq gospodarczq - 6 zt za m2 powierzchni

uzytkowej (na pozostatym obszarze miasta obowiqzywata stawka 17,42 zt za
1 m2).

2. Grunty zwiqzane z dziatalnosciq gospodarczq - 0,63 zt za 1 m2 powierzchni
uzytkowej (na pozostatym obszarze Miasta obowiqzywata stawka 0,63 zt za
1 m2 powierzchni uzytkowej).

2006 rok:
1. Budynki zwiqzane z dziatalnosciq gospodarczq - 9 zt za m2 powierzchni

uzytkowej (na pozostatym obszarze miasta obowiqzywata b~dzie stawka
16,42 zt za 1 m2).

2. Grunty zwiqzane z dziatalnosciq gospodarczq - 0,63 zt za 1 m2 powierzchni
uzytkowej bez wzgl~du na spos6b zakwalifikowania w ewidencji grunt6w
i budynk6w.
Drugq strefq przemystowq jest "Skierniewicka" 0 powierzchni 30 ha, w tym

grunty miejskie 16,84 ha. Dotychczas sprzedano grunty miejskie 0 powierzchni 4,36
ha, dla firmy prowadzqcej produkcj~ i sktad mebli oraz 2,37 ha w tSSE dla pralni
przemystowej. Do dyspozycji potencjalnych inwestor6w Sq grunty miejskie 0

powierzchni 10,11 ha oraz grunty prywatne 0 powierzchni 13,16 ha. Grunty prywatne
mogq bye nabywane w drodze uzgodnien z obecnymi wtascicielami.

W granicach istniejqcego w Rawie Mazowieckiej (w rejonie ulicy Reymonta
i drogi nr 8) 15-to hektarowego fragmentu terenu inwestycyjnego wchodzqcego
w sktad t6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestorzy mogq korzystae z ulg
inwestycyjnych, z obowiqzujqcych tu preferencyjnych warunk6w prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, oraz uprawnieni Sq do korzystania z pomocy publicznej:

• na wspieranie nowych inwestycji, otrzymujqc zwolnienie od podatku
dochodowego do wysokosci 50% wydatk6w inwestycyjnych,

• na tworzenie nowych miejsc pracy, otrzymujqc zwolnienie z podatku
dochodowego do wysokosci 50% dwuletnich koszt6w pracy nowo
zatrudnionych pracownik6w.
W przypadku matych i srednich przedsi~biorstw wskaznik maksymalnej

pomocy z obu tytut6w podwyzsza si~ do 65%. Warunkiem otrzymania powyzszych
przywilej6w jest zainwestowanie okreslonej kwoty minimalnej oraz - w przypadku
korzystania z pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy - utrzymanie nowo
utworzonych miejsc pracy przez okres przynajmniej 5 lat.

Ponadto inwestor w tSSE moze liczye na:
• mozliwose zwolnienia z podatku od nieruchomosci przez lokalne wtadze

samorzqdowe,
• dofinansowanie z Urz~du Pracy na szkolenia pracownik6w oraz

dofinansowanie wynagrodzen dla absolwent6w,
• skr6cenie czasu oczekiwania na decyzj~ Ministerstwa Spraw Wewn~trznych

o zakupie nieruchomosci przez cudzoziemc6w.
Powyzsze zasady udzielania pomocy publicznej Sq zgodne z zasadami

obowiqzujqcymi w Unii Europejskiej.



Lokalizacja stref przemystowych zostata przedstawiona na ponizszym
rysunku.
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Podstawowe informacje dotyczqce infrastruktury dost~pnej w poszczeg61nych
strefach zostaty przedstawione w tabeli ponizej.

Infrastru ktura Strefa Mszczonowska Strefa Skierniewicka
Powierzchnia (ha) 21 30
Oferta cenowa cz~sci gruntu 30 20
(PLN/m2

)

Najblizsza autostrada (km) 50 km - A 1, 35 km - A2 50 km - A 1, 35 km - A2
Najblizsza droga krajowa (km) o km - nr 8, 0 km - nr 72 3 km - nr 8, 1 km - nr 72
Elektrycznosc dost~pna na miejscu

dost~pna wydajnosc (MW) 3 3
dost~pne napi~cie (kV) 15 15

Gaz dost~pny na miejscu odlegtosc do przytqcza 1,5 km
dost~pna przepuszczalnosc 3000 600

(m3/h)
cisnienie (Mpa) 0,4 0,4

Woda dost~pna na miejscu
przekr6j rur (mm) 300 110
cisnienie (Mpa) 0,52 0,52

Kanalizacja dost~pna na miejscu
przekr6j rur (mm) 300 200

Siec telekomunikacyjna (telefon, dost~pna na miejscu
ISDN, transmisja danych)



czas oczekiwania na 6
podfqczenie (dni)

Zr6dlo: Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka.

Obszar Calkowity obszar Tereny miasta
w ha wha

1. Strefa Przemystowo - Ustugowa 20 19
"Mszczonowska"

2. Strefa Przemystowo - Ustugowa 30 20
"Skierniewicka"

3. Strefa Przemystowo - Ustugowa . 35 5
na skrzyzowaniu dr6g: nr 8

4. Strefa ustug po potudniowej 5 1
stronie obwodnicy

5. Tereny inwestycyjne Powiatu 91 91
Rawskiego

Na sprzedanych dotychczas w tSSE gruntach 0 powierzchni 3,00 ha powstat
zaktadu produkcji materiat6w budowlanych Quick-Mix oraz obecnie budowana jest na
powierzchni 11 ha fabryka materiat6w budowlanych Kingspan.

Dla zapewnienia petnej infrastruktury na terenie tSSE:
• doprowadzono do granic strefy siec wodociqgowq 0 przekrojach,

pozwalajqcych na zwi~kszenie poboru wody do cel6w socjalno-bytowych
i produkcyjnych,

• nalezy doprowadzic do granic strefy siec kanalizacji sanitarnej,
• wybudowano energetycznq stacj~ podawczq i zainstalowano kable

zasilajqce,
• nalezy rozprowadzic po terenie strefy sieci rozdzielczej gazociqgi

przesytowe sredniego cisnienia.
Na terenie miasta funkcjonujq takze instytucje stanowiqce zaplecze

ekonomiczne. Do tej grupy instytucji zaliczane Sq m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe,
itp. Na obszarze miasta usytuowane Sq r6wniez siedziby wtadz samorzqdowych,
oraz podlegtych im jednostek organizacyjnych.

Funkcjonowanie dobrze przygotowanych pod wzgl~dem formalno - prawnym
i infrastrukturalnym ww. strefy przemystowe, wraz z otaczajqcq infrastrukturq
ekonomicznq stwarza korzystne warunki dla prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
na terenie miasta.

Wszelkie inwestycje prowadzone na terenie miasta Rawa Mazowiecka
uwarunkowane Sq koniecznosciq ochrony najcenniejszych element6w srodowiska
naturalnego miasta. Ochrona ta dotyczy nast~pujqcych element6w srodowiska:



1. Rezerwatu wodnego rzeki Rawki - zakazy wykonywania prac zwiqzanych
z regulacjq koryta rzecznego, eksploatacji kruszyw z dna i brzeg6w,
odprowadzania sciek6w nie oczyszczonych i zmian stosunk6w wodnych, oraz
zabudowy teren6w wyznaczonego pasa przy wodnego.

2. Obszaru chronionego krajobrazu "G6rnej Rawki" - utrzymanie wtasciwych proporcji
teren6w zurbanizowanych, uprzemystowionych, rolniczych, lesnych, w6d otwartych
oraz teren6w zielonych. Na terenie tym obowiqzuje zakaz lokalizacji uciqzliwych
inwestycji, zmniejszania lesistosci, nadmiernego obnizania w6d gruntowych, oraz
lokalizacji osrodk6w turystyczno - wypoczynkowych na terenach lesnych i w
odlegtosci mniejszej niz 100 mod brzeg6w rzek i zbiornik6w wodnych.

3. Obszaru chronionego w6d powierzchniowych zbiornika Dolna - zakaz
wprowadzania obiekt6w i urzqdzen uciqzliwych, eliminacja emisji zanieczyszczen,
zwalczanie zr6det hatasu, odsuni~cie zabudowy od linii brzegowej
i wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej w pasie przy wodnym.

4. Obszar6w ochrony zieleni rekreacyjnej i ochronnej - obejmujq one podstawowe
ciqgi ekologiczne zieleni miejskiej w pasmach dolin rzek Rawki i Rylki, gdzie
dominujqcq formq zagospodarowania b~dq tereny zadrzewione i zakrzaczone,
ogrody dziatkowe i trwate uzytki zielone, parki miejskie i lesne, zbiorniki wodne,
tereny wypoczynku i rekreacji.

Opr6cz stref i instytucji zlokalizowanych na terenie miasta potencjalni
inwestorzy mogq korzystac ze wsparcia instytucji funkcjonujqcych w innych
miejscowosciach. Wojew6dztwo t6dzkie charakteryzuje si~ duzym nasyceniem
organizacji i instytucji wspierajqcych rozw6j gospodarczy. Ponad 60% tych instytucji
dziata w miastach, z czego ponad potowa w todzi.

4.6.1 Komunikacja, drogi
W granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka istnieje siec dr6g

publicznych gminnych 0 tqcznej dtugosci ok. 43 km. Drogi te zaliczone zostaty do
kategorii Z (drogi zbiorcze) - 21,1 km, L (drogi lokalne) - 20,5 km, 0 (drogi
dojazdowe) - 1,1 km.
Tab.24. Dlugosci ulic miasta Rawa Mazowiecka (tr6dlo: UrzqdMiasta.)

rodzllj nllwierzchni - dlugosc [km\
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21,1

20,5

1.1

18,7

8,9



Drogi w granicach miasta w przewazajqcej wi~kszosci posiadajq nawierzchni~
ulepszonq, w tym gl6wnie bitumicznq (ponad 80% lqcznej dlugosci dr6g).
Nawierzchni~ betonowq posiada 0,6 km dr6g.

Wsr6d dr6g zaliczonych do klasy L drogi gruntowe stanowiq ponad 50%. Stan
techniczny dr6g klasy Z i L oceniono nast~pujqCo:
nawierzchnia bitumiczna

• 5% stan zly,
• 5% stan dostateczny,
• 90% stan dobry,

nawierzchnia betonowa
• 20% stan zly,
• 80% stan dostateczny ,

nawierzchnia z kostki
• 100% stan dobry,

nawierzchnia Uuczniowa
• 30% stan zly
• 70% stan dostateczny

Uwarunkowania zwiqzane z infrastrukturq komunikacyjnq wynikajq gl6wnie
z polozenia Rawy Mazowieckiej na gl6wnych szlakach komunikacyjnych:

• Warszawa - Wrodaw - Praga, oraz
• Warszawa - t6dz ..



Potozenie powoduje generowanie na terenie miasta duzego ruchu
tranzytowego. W kierunku Warszawa - Katowice ruch odbywa si~ drogq krajowq nr
8, otaczajqcq miasto od strony wschodniej. Istniejqce na tej drodze w~zty
komunikacyjne kierujq cz~st ruchu w stron~ todzi poprzez drog~ obwodowq miasta.
Dodatkowo cz~st ruchu kieruje si~ w stron~ Skierniewic, Gr6jca, oraz Nowego
Miasta. W celu rozwiqzania problemu przeprowadzenia ruchu zewn~trznego w
kierunku todzi, realizowano obwodnic~ tqCZqCqdrog~ nr 8 Warszawa - Katowice z
drogq nr 72 w kierunku todzi. Jest to obecnie najwazniejsza
i najbardziej potrzebna z punktu widzenia uktadu komunikacyjnego miasta inwestycja
drogowa. Pozwolita ona na odciqzenie ulic miejskich z ruchu tranzytowego w
kierunku todzi, jej budowa wsp6tfinansowana byta ze srodk6w funduszu Phare.

trod/a: Materia/y promocyjne miasta Rawa Mazowiecka.

Na terenie miasta wyst~pujq takze 4 mosty state. Sq to mosty w ciqgu
nast~pujqcych ulic: towicka, Faworna, Warszawska, obwodnica oraz 1 most
kolejowy.

W zakresie uwarunkowan komunikacyjnych miasta mozna wymienit
nast~pujqce potrzeby w zakresie uktadu komunikacyjnego:

• zapewnienie dogodnych potqczen dla ruchu wewn~trznego pomi~dzy
sr6dmiesciem, dzielnicq p6tnocnq i dzielnicami potudniowymi,

• uksztattowanie nowej osi komunikacyjno - ustugowej miasta,



• utworzenie strefy ruchu uspokojonego w obr~bie najcenniejszego kulturowo
obszaru sr6dmiescia,

• realizacj~ dodatkowych polqczen pomi~dzy istniejqcymi obszarami
urbanistycznymi na kierunku wsch6d - zach6d.
Odleglose do najblizszych duzych miast to:

• t6dz - 54 km
• Warszawa - 77 km
• Tomasz6w - 33 km
• Skierniewice - 25 km

Ze wzgl~du na swoje centralne polozenie, z miasta Rawa Mazowiecka mozna
dojechae do wszystkich przejse granicznych z sqsiadujqcymi panstwami, w czasie
max. ok. 8 h.

Opr6cz wlasnych srodk6w transportu, polqczenia komunikacyjne obslugiwane
Sq przez PKS.Dworzec PKS, na terenie miasta, zlokalizowany jest przy ul. Kolejowej.

Miasto Rawa Mazowiecka lezy r6wniez na trasie linii Rogowskiej Kolei
Wqskotorowej, kt6ra moze prowadzie transport towar6w i przew6z os6b. Operatorem
Iinii jest Fundacja Polskich Kolei Wqskotorowych. Linia ma sw6j poczqtek przy stacji
kolei warszawsko-wiedenskiej Rog6w. Po 29 kilometrach dojezdza si~ do Rawy
Mazowieckiej, gdzie istnieje uklad torowy i Iiczne bocznice, m.in. jedna, do bylych
zaklad6w mi~snych, odgal~zia si~ za stacjq Rawa Mazowiecka, a wjechae na niq
mozna z kierunku Bialej Rawskiej. Linia kolejki przebiega wzdluz granicy stref
przemyslowych. Obecnie ruch na tej linii jest zawieszony.

Miasto posiada nast~pujqce dokumenty dotyczqce gospodarki wodno-
sciekowej:

• Program zaopatrzenia w wod~ miasta Rawa Mazowiecka - opracowanie
z 2006 r.

• Program kanalizacji deszczowej dla miasta Rawa Mazowiecka - opracowanie
z 2006 r.

• Program kanalizacji sanitarnej dla Miasta Rawa Mazowiecka - opracowanie
z 2006 r.
Wedlug danych GUS za rok 2003, Iiczba os6b korzystajqcych z sieci

wodociqgowej wynosila 16 002, natomiast z sieci kanalizacyjnej korzystalo 14 515
os6b.

Miasto Rawa Mazowiecka posiada siee wodociqgowq, zaopatrujqcq w wod~
mieszkanc6w, oraz podmioty gospodarcze dzialajqce na terenie miasta. Scieki
odprowadzanesq systemem kanalizacji do oczyszczalni zlokalizowanej na p6lnoc od
miasta. Poziom zwodociqgowania wynosi 87%, a skanalizowania 86%. W ponizszej
tabeli przedstawiona zostala ilose os6b, oraz podmiot6w korzystajqcych z sieci
wodociqgowej i kanalizacyjnej w Rawie Mazowieckiej.



Tab.25. Liczba dostawc6w sciek6w podlqczonych do sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociqgowej.

Liczba Siec kanalizacyjna Siec wodociCl90wa Udzial odbiorc6w
uzytkownik6w wody nie

podlClczonych do
kanalizacji

Liczba obecnie 181 178 -
podtqczonych
podmiot6w
gospodarczych
Liczba obecnie 26 28 92,8 %
podtqczonych
instytucji
Liczba obecnie 1 59 1 568 67,5 %
podtqczonych
gospodarstw
domowych*
Liczba obecnie 16000 16400 97,5%
podtqczonych
mieszkanc6w

* jako przyh=tcze do pojedynczego gospodarstwo traktowane Sq r6wniez przyfqcza do
budynk6w wielorodzinnych
trod/o: Zak/ad Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej.

Obecnie miasto Rawa Mazowiecka zaopatrywane jest w wod~ z dw6ch uj~c
wody:

Boguszyce - zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Rawki, obejmuje trzy studnie
gt~binowe, z kt6rych obecnie eksploatowane Sq dwie 0 gt~bokosci 120 i 121
m, pokrywajq okoto 70 % zapotrzebowania na wod~ w miescie. Woda
ujmowana jest z utwor6w g6rnojurajskich, z uj~cia tego woda dostarczana jest
do Stacji Uzdatniania Wody Kolejowa.
Dzi~ki inwestycji zrealizowanej w roku 2005 wsp6tfinansowanej z funduszu
ERDF w ramach ZPORR, polegajqcajqcej na modernizacji SUW, miasto
pozyskato zwi~kszenie wydajnosci stacji 0 200 m3/h, tj. do poziomu 400 m3/h,
oraz petne wykorzystanie mozliwosci uj~cia, zabezpieczajqc w catosci
zapotrzebowanie na wod~ zgtaszane przez mieszkanc6w, oraz rozwijajqcy si~
przemyst, jak r6wniez mozliwosc dostarczenia wody do odlegtych cz~sci
miasta.

Tatar - zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Rawki, obejmuje jednq studni~
gt~binowq 0 gt~bokosci 52 m, z kt6rej mozliwy jest pob6r wody 0 maksymalnej
ilosci Q max h. = 102 m3/h. Przy uj~ciu Tatar zlokalizowana jest druga stacja
uzdatniania wody 0 wydajnosci maksymalnej Q max h. = 102 m3/h
i wydajnosci eksploatacyjnej 50 m3/h, co jest spowodowane zbyt matq



Wiek istniejqcych sieci kanalizacyjnych:
ponizej 10 lat
11 - 20 lat
21 - 30 lat
ponad 31 lat

Zr6dlo: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej.

45%
22%
33%

(On 150) srednicq magistrali przesytowej, kt6ra jest przewidywana do
przebudowy w przysztosci.
Opr6cz w/w uj~6 na terenie miasta znajdujq si~ jeszcze dwa uj~cia wody:

• na terenie bytych zaktad6w mi~snych 0 zasobach eksploatacyjnych 100 m3/h,
oraz

• uj~cie firmy "BONETTI" Sp. z 0.0. 0 zasobach 66 m3/h.

Tab.26. Parametry sieci wodociqgowej w Rawie Mazowieckiej.
D!ugosc sieci wodociqgowej og6!em 36 600 m
Poziom zwodociqgowania 87 %
Istniejqce sieci wodociqgowe 0 90 mm - 399 mm

12 000 m - zeliwo
10 500 m - azbesto - cement

14700 m - PVC
Wiek istniejqcych sieci wodociqgowych:
ponizej 10 lat 61 %
11 - 20 lat 16 %
21 - 30 lat 12 %
ponad 31 lat 11 %
Zr6dlo: Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej.

Wtasciwosci wody surowej (st~zenie jon6w zelaza, manganu, amoniaku,
m~tnos6 I barwa), charakteryzujq si~ pewnymi wahaniami podstawowych parametr6w
fizykochemicznych. Wykazujq to takZe wieloletnie zbiorcze analizy parametr6w wody
surowej. Woda surowa poddawana jest jednak procesowi uzdatniania, dzi~ki czemu
odpowiada wymaganym normom dla wody przeznaczonej do spozycia.

Scieki z terenu miasta Rawa Mazowiecka odbierane Sq od mieszkaric6w, oraz
od przedsi~biorstw poprzez system kanalizacji sanitarnej. Podstawowe informacje
dotyczqce sieci kanalizacji sanitarnej w Rawie Mazowieckiej zostaty przedstawione
w tabeli ponizej.

Tab.27. Parametry sieci kanalizacyjnej w Rawie Mazowieckiej.
mugosc sieci kanalizacyjnej:

kana!y grawitacyjne
kana!y Uoczne
przepompownie

Poziom skanalizowania
Rezerwa przepustowosci istnieicceOsieci
Istniejqce sieci kanalizacyjne

30800 m
374 m

1 centralna + 3 sieciowe
86 %
100 %

o 200 mm - 800 mm
15 000 m - kamionka

15800 m - PVC



Scieki z terenu miasta kierowane Sq nast~pnie na oczyszczalni~ sciek6w
zlokalizowanq na terenie gminy Rawa Mazowiecka, na p6tnoc od miasta
w Konopnicy - Zydomicach. Dostarczanie sciek6w odbywa si~ w nast~pujqcy
spos6b:

• poprzez przepompowni~ sciek6w Psi, zlokalizowanq przy ul. Warszawskiej,
• poprzez przepompowni~ sciek6w przy ul. Tatar,
• grawitacyjnie (przede wszystkim z osiedla mieszkaniowego Zamkowa Wola).

Oczyszczalnia sciek6w przyjmuje scieki komunalne z teren6w miasta, oraz
gminy Rawa Mazowiecka. Og6tem Iiczba ludnosci zamieszkujqcej te tereny wynosi
26 831 mieszkanc6w (18 315 miasto Rawa Mazowiecka, oraz 8 516 gmina Rawa
Mazowiecka). Do systemu kanalizacji podtqczonych jest og6tem 58,8% mieszkanc6w
zamieszkujqcych te tereny, natomiast w samym miescie Rawa Mazowiecka poziom
skanalizowania wynosi 86%.

Og6tem oczyszczalnia obstuguje scieki od 21 035 RLM, przepustowosc
hydrauliczna oczyszczalni wykorzystywana jest obecnie w 20 - 30%. Podstawowe
parametry oczyszczalni zostaty przedstawione w ponizszej tabeli.

Tab.28. Parametry oczyszczalni sciek6w wg pozwolenia wodno - prawnego.
Przeplyw lIosci--=-=---=-=--.".--,--,----------i

Q sr.d. 7000 m3/d---c--:---=-=--.".--,--,----------i
Q max d. 9000 mJ/d
Q max h. -----:-4-50-c--m-."J-::-/Jh----------i

----=---,-----,--,---...".-,-..,.--,-----------'
Zr6dlo: Decyzja 0 pozwoleniu wodno - prawnym z dnia 30.12.2002.

Obecnie wyst~pujq cz~sciowe problemy zwiqzane z funkcjonowaniem sieci
kanalizacyjnej w Rawie Mazowieckiej z powodu wyeksploatowania. Istniejqce strefy
przemystowe nie Sq przygotowane pod wzgl~dem wyposazenia w siec kanalizacyjnq
do odbioru zwi~kszonej ilosci sciek6w pochodzqcych od nowopowstajqcych
przedsi~biorstw.

Oczyszczalnia pracuje w systemie mechaniczno - biologicznym i przyjmuje
scieki bytowo - gospodarcze (za wyjqtkiem sciek6w mleczarskich, kt6re oczyszczane
Sq we wtasnej zaktadowej oczyszczalni sciek6w typu MUL TIBLOK), oraz scieki
dowozone taborem asenizacyjnym.

Obecnie oczyszczalnia nie spetnia wymog6w posiadanego pozwolenia wodno
- prawnego w zakresie jakosci oczyszczanych sciek6w. Nie wynika to jednak
z nieprawidtowego przebiegu proces6w technologicznych, a z powodu wt6rnego
zanieczyszczania sciek6w oczyszczonych przeptywajqcych przez stawy
stabilizacyjne. W zwiqzku z tym efekty przeprowadzonej w ostatnich latach
modernizacji oczyszczalni pod katem redukcji zwiqzk6w biogennych, nie Sq w petni
wykorzystywane. Parametry sciek6w oczyszczonych zostaty przedstawione
w ponizszej tabeli.



Parametry Scieki oczyszczone
Wartosci Wartosci Wartosci

rzeczywiste na rzeczywiste przed dopuszczalne wg
wylocie do Rawki stawami pozwolenia wodno

(mg/dm3) stabilizacyjnymi - prawnego
(mg/dm3) (mg/dm3)

BZT6 18 14,6 15
ChZT 45,7 38,2 100
zawiesina og61na 12,7 14,5 30
N og61ny 45,3 11,7 30
P og61ny 3,2 - 1,5
Zr6dlo: Operat wodno-prawny na wprowadzanie sciek6w oczyszczonych
z oczyszczalni sciek6w w Zydomicach do rzeki Rawki.

Tab.30. Parametry sciek6w oczyszczonych w 2006 r.
Parametry Scieki oczyszczone

Wartosci rzeczywiste na Wartosci dopuszczalne
wylocie do Rawki wg pozwolenia

(mg/dm3) wodnoprawnego
(mg/dm3)

BZT6 7,6 15
ChZT 23 100
zawiesina og61na 11,8 30
N og61ny 13,3 30
P og61ny 1,5 2,0
Zr6dlo: ZGK w Rawie Mazowieckiej oraz Operat wodno-prawny na wprowadzanie
sciek6w oczyszczonych z oczyszczalni sciek6w w Zydomicach do rzeki Rawki

Osady powstajqce w procesie oczyszczania sciek6w Sq suszone na
poletkach, a nast~pnie przewozone na sk!adowisko odpad6w w Pukininie. Srednio
w oczyszczalni sciek6w powstajq osady w ilosci ok. 3700 kg/d.

Celem poprawy istniejqcego stanu rzeczy w kwestii gospodarki wodno -
sciekowej miasta Rawskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. z 0.0. ubiegajq si~
o dofinansowanie ze srodk6w Funduszu Sp6jnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013 realizacji projektu pn.:

"UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ
W AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA - FAZA I".

Wnioskodawcq do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko jest miejska
sp6!ka wodociqgowa.

Celem projektu jest wyposazenie miasta w infrastruktur~ technicznq
umozliwiajqcq spe/nienie wymogow zawartych w prawodawstwie unijnym i krajowym.



System gospodarki wodno-sciekowej na terenie Rawy Mazowieckiej podlega ciqgtej
modernizacji i rozbudowie majqcej na celu popraw~ jakosci zycia mieszkanc6w,
rozw6j miasta, popraw~ stanu srodowiska przyrodniczego oraz dostosowanie do
wymagan obowiqzujqcego w Polsce prawa i Dyrektyw Unii Europejskiej.

Projektowana Inwestycja b~dzie miata korzystny wptyw na projektowany
obszar Natura 2000 PLH 100015 "Dolina Rawki", jak r6wniez znajdujqcy si~
w zasi~gu projektowanej Inwestycji rezerwat wodny "Rawka" (r6wniez w jego cz~sci
nie obj~tej projektowanym obszarem "Dolina Rawki"). Ulegnie znacznej poprawie
ochrona w6d Rawki oraz zalewu (sztucznego zbiornika wodnego zlokalizowanego
w potudniowej cz~sci Rawy Mazowieckiej), przez kt6ry przeptywa.

Przewidywany koszt realizacji wynosi 73 mln zt netto. Wsparcie finansowe dla
realizacji przedsi~wzi~cia w blisko 60%, to jest ok. 44 mln zt, mogq zapewnie srodki
pozyskane z Funduszu Sp6jnosci w wyniku ztozonego w dniu 26 maja 2008 r.
wniosku 0 dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko.

W finansowaniu inwestycji uczestniczye ponadto b~dzie:
• Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w todzi

w formie preferencyjnej pozyczki w kwocie 16,8 mln zt udzielonej Sp6ke,
• Miasto Rawa Mazowiecka w kwocie 11,5 mln zt,
• Sp6tka w kwocie ok. 1 mln zt.

Gt6wny punkt zasilania w energi~ elektrycznq potozony jest w p6tnocnej
cz~sci miasta. Posiada on rezerwy mocy, umozliwiajqce rozbudow~ sieci, oraz
dalsze zwi~kszanie liczby odbiorc6w energii. Na obszarze miasta wyst~puje siee
elektroenergetyczna sredniego napi~cia ze stacjami transformatorowymi
w dostatecznej g~stosci. Siee jest sukcesywnie rozbudowywana w miar~
post~pujqcej zabudowy. Mozna zatem stwierdzie, ze zaopatrzenie w energi~
elektrycznq nie stanowi problemu 0 decydujqcym znaczeniu dla rozwoju miasta.
W ponizszej tabeli przedstawiono ilose gospodarstw domowych - odbiorc6w energii
elektrycznej, oraz zuzycie energii w gospodarstwach domowych.

Tab.31. Odbiorcy i zuzycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych
w Rawie Mazowieckiej.

Wyszczeg61nienie
1I0segospodarstw
domowych,odbiorc6w
energii elektrycznej (szt.)
Zuzycie energii elektrycznej
w gospodarstwach
domowych (MW*h)
Zr6dlo: Dane GUS - Bank Danych Regionalnych.

2001
6268

2002
6361

2003
6323

2004
6546



Tab.32. Odbiorcy gazu i dtugosc sieci gazowej w Rawie Mazowieckiej.
Wyszczeg61nienie 2001 2002 2004

Siec gazowa 24 516 25 239 32 850**
dtugosc czynnej
sieci rozdzielczej
(m)
Liczba odbiorc6w
gazu (gospodarstwa
domowe)
* - wraz z mieszkaniami z blok6w
** - wraz z przylqczami
tr6d/o: Dane GUS - Bank danych regionalnych, oraz Urzqd Miasta Rawa
Mazowiecka.

Siec gazownicza obejmuje wi~kszq cz~sc miasta Dtugosc sieci gazowej oraz
Iiczba odbiorc6w zostata przedstawiona w ponizszej tabeli.

Miasto zaopatrywane jest z gazociqgu wysokiego cisnienia Warszawa -
Katowice poprzez dwie stacje redukcyjne:

• jedna usytuowana przy ul. Mszczonowskiej,
• druga przy ul. Osada Dolna.

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka znajduje si~ szereg koUowni, a
mianowicie:

• 2-osiedlowe,
• przemystowe i uzytecznosci publicznej,
• indywidualne.

KoUownie osiedlowe lezq w gestii Zaktadu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Przewazajqca wi~kszosc koUowni wyposazona jest w koUy zeliwne na w~giel
gruby, orzech lub koks i ma charakter wbudowany. KoUownie te nie Sq wyposazone
w zadne urzqdzenia oczyszczania spalin i stanowiq zr6dta uciqzliwej, tzw. niskiej
emisji. Dodatkowym ujemnym czynnikiem jest ich niska sprawnosc 0,5 - 0,55
zwi~kszajqca zuzycie paliwa, a wi~c i emisj~ zanieczyszczeri. przy niskich
obciqzeniach w cieplejszych okresach sezonu grzewczego sprawnosc ta jeszcze si~
obniza zwi~kszajqc jednostkowe zuzycie paliwa i odpowiednio emisj~
zanieczyszczeri.
Stan techniczny koUowni wbudowanych jest zaledwie dostateczny, nie Sq one
w wi~kszosci wyposazone w pomiary i urzqdzenia regulacyjne, poza pomiarem
temperatury wody i cisnienia. Nie posiadajq r6wniez zadnego uzdatnienia wody



obiegowej. Czynnikiem dodatnim ograniczajqcym emisj~ pytu i S02 jest spalanie
w~gla dobrej jakosci 0 niskiej zawartosci siarki i popiotu.

Stan techniczny tych sieci wedtug oceny ZEC-u po ostatnich w tym zakresie
inwestycjach jest bardzo dobry, bowiem az 98% z blisko 6 950 mb to siee
preizolowana, a jedynie 165 m pracuje jeszcze w we rsj i tradycyjnej. Tym samym
straty ciepta ulegty zmniejszeniu z ca 15-16% dla sieci tradycyjnej do okoto 8-10%
obecnie.

Straty wody sieciowej wynoszq obecnie ponizej 1% nat~zenia przeptywu, co
miesci si~ w warunkach normowych, ale nalezy zmierzae do ich zmniejszenia drogq
uszczelniania sieci i instalacji wewn~trznych, wymiany zuzytych zawor6w, itp.

Siee cieplna jest na niskie parametry, takie same, jak instalacje wewn~trzne
C.O., w~zty cieplne majq wi~c charakter podtqczen bezposrednich z armaturq
rozdzielajqco - odcinajqcq. Liczniki ciepta Sq natomiast w koUowniach ZEC-u. Nie
zmodernizowane w~zty nie nalezq do ZEC, lecz do wtasciciela budynk6w.
Kolejne etapy modernizacji systemu zaopatrzenia w ciepto doprowadzity do stanu, w
kt6rym praktycznie wszystkie zasilane obiekty wyposazone Sq w tzw. w~zty cieplne
umozliwiajqce nie tylko pomiar, ale r6wniez optymalne, zalezne m.in. od warunk6w
zewn~trznych zuzycie energii.

W tym stanie rzeczy, co zwtaszcza w aspekcie ochrony srodowiska ma
kapitalne znaczenie, rozw6j systemu zaopatrzenia w ciepto powinien opierae si~ na
dw6ch istniejqcych koUowniach gazowo-olejowych z mozliwosciq ich rozbudowy.
Aby zapewnie stabilizacj~, a takze mniejszq podatnose ksztaltowania si~ cen c.o. i
c.w.u. w zwiqzku ze zmianami cen paliw, wydaje si~ pozqdanym poszukiwanie
wsparcia w odnawialnych zr6dtach energii takich jak: solary, biomasa, energia
wiatrowa, pompy ciepta czy energia z odpad6w.
Waznym tutaj czynnikiem wspierajqcym moze bye polityka samorzqdu promujqca i
premiujqca rozw6j zbiorowego systemu zaopatrzenia w ciepto.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa t6dzkiego stwierdzono, ze
w zakresie powstawania odpad6w i stosowanych metod post~powania z odpadami
podstawowym problemem na terenie wojew6dztwa Sq odpady komunalne.
W zakresie gospodarki odpadami przemystowymi sytuacj~ panujqcq na terenie
wojew6dztwa uznano za nieztq. Jako wazny problem dla wojew6dztwa, wymagajqcy
rozwiqzania w najblizszych latach, uznana zostata obecnose odpad6w
niebezpiecznych w odpadach komunalnych.

Wedtug Planu Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa t6dzkiego, ilose
odpad6w komunalnych zebranych na terenie miasta Rawa Mazowiecka wyniosta
w 2006 r. 16000 Mg, co daje w przeliczeniu na 1 mieszkanca 900 kg/rok.
Zorganizowanym systemem odbioru odpad6w komunalnych obj~tych jest wi~kszose
mieszkanc6w miasta. Odpady przewozone Sq na miejskie sktadowisko odpad6w
komunalnych potozone na potudniowy wsch6d od miasta, na terenie gminy Rawa



Mazowiecka, w miejscowosci Pukinin, gdzie Sq unieszkodliwiane poprzez
sktadowanie.

Okoto 40% mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej obj~tych jest systemem
selektywnej zbi6rki odpad6w. Na terenie miasta, gt6wnie przy zabudowie
wielorodzinnej i przy szkotach rozstawione Sq 33 zestawy do selektywnej zbi6rki
odpad6w. Zestawy przystosowane Sq do gromadzenia szkta, makulatury
i opakowan plastikowych typu PET. Selektywna zbi6rka odpad6w prowadzona jest
od 2000 r. W roku 2003 zebrano tqcznie 33,65 Mg wysegregowanych odpad6w,
z czego 10,6% stanowita makulatura, 27,6% tworzywa sztuczne oraz 61,8% szkto.

Sktadowisko odpad6w komunalnych w Pukininie, opr6cz 18,5 tys.
mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej, obstuguje r6wniez: mieszkanc6w gmin Rawa
Mazowiecka, oraz Regn6w (w sumie 28 tys. mieszkanc6w). Teren sktadowiska
obejmuje 8,1 ha, w tym teren do sktadowania odpad6w to 4,88 ha. Obecnie trwajq
prace nad rozbudowq sktadowiska. Podzielono je na trzy kwatery 0 powierzchni:

• 0,54 ha,
• 0,58 ha,
• 1,94 ha.

Kwatera pierwsza byta eksploatowana od 1993 r. do 30 kwietnia 1999 r. Od 1 maja
1999 r. do 30 czerwca 2006 r. eksploatowana byta druga kwatera. Trzecia kwatera
eksploatowana jest od 2006 r.

W Planie Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa t6dzkiego za najwi~kszych
producent6w odpad6w przemystowych w Rawie Mazowieckiej uznano takie zaktady
jak:

• Sp6tdzielnia Mleczarska w Rawie Mazowieckiej,
• Zaktad Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej.
W zakresie gospodarki odpadami przemystowymi w Rawie Mazowieckiej, na

terenie Zaktad6w Narz~dzi "RAFAN" istnieje sktadowisko przemystowe, gdzie
sktadowane Sq odpady state i szlamy powstate w trakcie obr6bki metali, jednak
lokalizacja tego sktadowiska uznana zostata za kolizyjnq.

Wykaz najwi~kszych producent6w odpad6w niebezpiecznych z terenu
wojew6dztwa, umieszczony w Wojew6dzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Wojew6dztwa t6dzkiego, zawiera m.in. podmiot zlokalizowany na terenie miasta
Rawa Mazowiecka. Jest to Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej -
Szpital Sw. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

4.7.1 Zasoby mieszkaniowe
Wg stanu na dzien 31 XII 2007 roku, na terenie miasta byto 6 034 mieszkan,

co stanowi 38,04 % Iiczby mieszkan na terenie powiatu rawskiego. Od roku 2000 na
terenie miasta przybyto 524 mieszkania. Powierzchnia uz:ytkowa przypadajqca na
1 osob~ w przypadku miasta wynosi 20,8 m2. Jest to wartos6 niz:sza od wskaznika
dla catego powiatu, wynoszqcego 22,2 m2. Liczba os6b przypadajqca na jedno

64



mieszkanie wynosita 3,03 w Rawie Mazowieckiej oraz 3,23 w powiecie rawskim.
Wskaznik liczby os6b na 1 izb~ w przypadku Rawy Mazowieckiej to 0,82, natomiast
dla powiatu rawskiego wyni6st 0,89. Liczba mieszkan oddanych do uzytku, w roku
2007, na terenie miasta wyniosta 48 i byty to mieszkania w budynkach TBS i RMSM.

Stan techniczny infrastruktury mieszkaniowej oceniony zostat jako og61nie
dostateczny. Okoto 70% zasob6w mieszkaniowych stanowiq budynki powstate
w latach 70-tych, 25% w latach 80-tych, natomiast 5% od roku 1990. Najcz~stsze
wady budynk6w mieszkalnych to zawilgocenie, zta izolacja, wypaczona i nieszczelna
stolarka, brak instalacji.

Tab.33. Zestawienie mienia komunalnego miasta Rawa Mazowiecka (stan na
dzien 30.09.2008 r.)

Symbol KST Symbol Wyszczeg61nienie 1I0s(; Pow Forma Wartos(;w U-
Podgr Rodzaj Pod- urbanist. dz. wg wm2 uzylkow. zl wa-

rodz. ewid. gi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 R Uzylki rolne 14 97811 cz~s(;. w 115775

dzieri:.

02 RL Grunty lesne 1 2309 6927
03 Grunty zabud. i zurbanizowane 2499875 36752251

030 Tereny mieszkaniowe 445518 12402437
0301 MN Zabudowa jednorodzinna 141 53626 uzylk. 1 815302

wiecz.
0302 MW Zabud. wielorodz. sp6ldzielcza 163 277 748 uzylk. 7089764

wiecz.
0303 MWk Zabud. wielorodzy. komunalna 31 68179 zarzqdz. 1 978951
0304 MWw Zabud. wielorodzy. wsp6lnot. 53 35437 uzylk. 992236

mieszk. wiecz.
0305 Zabudowa garazami 267 10528 uzylk. 526184

wiecz.
031 P. Tereny przemyslowe 9 54176 uzylk. 1683225

wiecz.
032 Tereny zurbanizowane 467661 7149628

0321 Usp Tereny ustug w uzylk. jedn. 25 36798 uzylk. 1050570
sp6ldz. wiecz.

0322 Uf Tereny uslug w uzylk os. fiz. 31 49197 uzylk. 1294096
wiecz.

0323 Ue Tereny uslug energetyki 30 9965 uzylk. 193194
wiecz.

0324 Uk Tereny uslug komunalnych 67 259583 zarzqd 1682698
lrwaly

0325 Uo Tereny oswiaty i kullury 16 71 896 cz. zarzqd 2211345
lrwaly

0326 Ua Tereny adm. miejskiej 11 11 654 432045
0327 Uc Tereny cmenlarzy 1 28568 285680

033 Zurbanizowane lereny 410014 4998483
niezabudowane - zasoby
grunl6w komunalnych

0331 ZM Tereny mieszkaniowo-uslugowe 30 63941 1 247981
0332 ZP Tereny przemyslowe 23 122676 1 918425
0333 ZI Tereny inne 128 90578 1 157207
0334 RIB Tereny rolne do zab. na 21 132819 676870

kierunek
034 Tereny rekreacyjno- 750965 6450808

wypoczynkowe
0341 UT Tereny w uzylkowaniu OSiR 10 480870 zarzqd 3058630

lrwaly
0342 US Tereny w uzylkowaniu RKS 1 55876 dieri:awa 1396900



Mazovia
0343 Uzp Tereny park6w 6 47221 944420
0344 UD Tereny ogr6dk6w dzialkowych 15 166998 uzytk. 1050858

wiecz.
036 Tereny komunikacyjne 371 541 4067670

0361 KP Drogi publiczne 147 251 348 3049268
0362 KD Drogi osiedlowe 29 47469 622123
0363 KG Drogigospodarcze 84 72724 396279

05 050 TR Tereny r6zne 5 1782 17 285
Og6lem grupa 0 1359 2601777 38892238

Poziom zycia mieszkanc6w w znacznej mierze ksztattowany jest poprzez
wysokosc osiqganych dochod6w. Struktura dochod6w mieszkanc6w powiatu
rawskiego wg skali podatkowej przedstawiona zostala w ponizszej tabeli.

Lata 2000 r. 2001 r. 2002 r. I 2003 r. 2004 r.

t&czna kwota (zt.)

wo skali 19% 126629388 132 130940 134576009 165534271 170625183

""'0 skali 30% 24477 298 24406044 23 9LO 76'1 26134 720 27418857
wq skali 40% 35069960 35419758 43 125255 45835384 '15214 339

RAZEM 186176646 191 956742 201 722025 237504375 213258379
zmlana % 3.10% 509% 17 74% -10,21%

Iiczba zeznari [szt.)

wq skali 19% 12956 13 212 13245 13076 13263
'wg skali 30% 561 480 457 512 540
·woskali 40% 238 205 232 248 "137

RAlEM 13 755 1389'7 13 944 13836 13940
Zmiana % 1.03% 034% -077% 075%

srednio na jednego podatnika [zt.)

'wa skali 19% 9773,80 10000.83 1016806 12659.40 12864 75
wa skali 30% 43631.55 50845.93 51 222.19 51044.18 50775.66
wg skali 40% 147352.77 172 779.31 18588472 184820,10 111053.57

* mierzone wg Iiczby zeznan podatkowych
Zrod/o: Urzqd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej

Z powyzszych danych wynika, ze od roku 2000 do roku 2003 wzrastala lqczna
kwota dochod6w mieszkanc6w powiatu rawskiego. W roku 2004 zanotowano spadek
dochod6w, kt6re byly nizsze 0 10,21 % od lqcznych dochod6w z roku 2003. Liczba
zeznan podatkowych wzrastala do roku 2002, po czym w roku 2003 zanotowano
spadek Iiczby zeznan w roku 2003 a nast~pnie ponowny wzrost w roku 2004.

Najwi~ksza cz~sc dochod6w osiqgana jest przez podatnik6w zaliczanych do
I przedzialu skali podatkowej (19%). tqczna kwota dochod6w podatnik6w wg skali
podatkowej 40% przewyzszala w latach 2000 - 2003 lqcznq kwot~ wydatk6w
podatnik6w zaliczanych do II grupy (30%). W roku 2004 zanotowano spadek



tqcznych dochod6w podatnik6w ptacqcych najwyzszy podatek, w zwiqzku z czym
kwota dochod6w tych podatnik6w byta nizsza od dochod6w podatnik6w z II grupy.

Liczba zeznan podatkowych podatnik6w z II przedziatu skali podatkowej
(30%) byta najwyzsza w roku 2000, po czym przez dwa kolejne lata spadata
a nast~pnie wzrosta w roku 2003 oraz 2004. Liczba zeznan podatkowych ztozonych
przez podatnik6w ptacqcych 40%-owy podatek przewyzszata 200 zeznan w latach
2000 - 2003. W tym okresie najwi~kszq liczb~ zeznan wynoszqcq 248 ztozono
w roku 2003. W roku 2004 Iiczba zeznan podatnik6w z tej grupy ulegta znacznemu
zmniejszeniu i wyniosta 137.

Zmiany sredniego dochodu w przeliczeniu na jednego podatnika wg
poszczeg61nych przedziat6w skali podatkowej przedstawia ponizszy wykres.

Wykres 15. Sredni doch6d w przeliczeniu na jednego podatnika wg
poszczeg61nych przedzial6w skali podatkowej

200 noo
160 00
160 00
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1_0 00
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40 00 0

0

• • • ••.
• • • • •

Zrod/o: Opracowanie w/asne na podstawie danych Urz~du Skarbowego w Rawie
Mazowieckiej

Z powyzszego wykresu wynika, ze najwi~ksze zmiany dotyczq srednich
dochod6w osiqganych przez podatnik6w rozliczajqcych podatek wg 40% skali
podatkowej. Dochody podatnik6w z tej grupy rosty do roku 2002, po czym
nieznacznie spadty w roku 2003, a nast~pnie odnotowano gwattowny spadek
dochod6w w przeliczeniu na jednego podatnika. Srednie dochody podatnik6w
ptacqcych podatek w wysokosci 19% wzrastaty systematycznie od roku 2000, kiedy
to wyniosty 9 773,80 zt, do roku 2004 i wyniosty wtedy 12 864,75 zt. Srednie dochody
podatnik6w ptacqcych 30%-owy podatek wzrastaty w okresie 2000 - 2002 r.,
a nast~pnie spadaty i w roku 2004 osiqgn~ty poziom por6wnywalny z rokiem 2001.

W por6wnaniu ze sredniq dla catego kraju oraz por6wnywalnymi
miejscowosciami, wysokosc podatk6w PIT dla miasta Rawa Mazowiecka jest duza,
co moze swiadczyc 0 wyzszych niz przeci~tne dochodach uzyskiwanych przez
mieszkanc6w miasta. Ponizszy rysunek przedstawia por6wnanie wysokosci
podatk6w od dochod6w osobistych PIT, przypadajqcych na jednego mieszkanca.
Zostat on obliczony na podstawie udziat6w miasta w podatkach skarbu panstwa.



awa grupa Pow'la rawski Wojew6dztwo
Mazow'lecka porawnawcza 16dzkie

Rys.8. Podatek od dochod6w osobistych (PIT) na 1 mieszkanca [PLN].
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grupa porownawcza - 44 gm'lny 0 zasobach powyteJ srednieJ od 12 do 20 tys, mieszka' cow

t.rod/o: Materia/y porownawcze na podstawie danych GUS za 2003 r. - Centrum
Badan Regionalnych

4.7.3. Opieka zdrowotna
Warunki i jakosc zycia zalezq od stopnia zaspokojenia potrzeb m.in. w

zakresie mieszkalnictwa, przyjaznego srodowiska i wiqzqcego si~ z nim
zagospodarowania terenu, jak r6wniez dost~pu do edukacji, kultury, obiekt6w
sportowych i rekreacyjnych, dost~pnosci do sluzby zdrowia.

Zgodnie z definicjq Swiatowej Organizacji Zdrowia "zdrowie to nie tylko brak
choroby czy niepelnosprawnosci, ale stan pelnego fizycznego, psychicznego i
spolecznego dobrostanu".

Zdrowie jest jednym z podstawowych praw czlowieka. Zdrowiu sluzy r6wniez
dobrze zorganizowana i dost~pna dla wszystkich opieka medyczna. Ambulatoryjna
opieka zdrowotna obejmuje swiadczenia medyczne podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej udzielane pacjentom nie wymagajqcym hospitalizacji.

SWiadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane Sq przez
publiczne i niepubliczne zaklady opieki zdrowotnej. Zawierajq one umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia na swiadczenia lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, swiadczenia piel~gniarki p.O.z., swiadczenia poloznej p.o.z. oraz
swiadczenia piel~gniarki szkolnej p.o.z.

Og6lem na terenie Miasta Rawa Mazowiecka swiadczen z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej udzielajq nast~pujqce zaklady :
• Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej, ul. Warszawska 14,
• Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Poradnia og61na i pediatryczna,

ul. Niepodleglosci 8,



• Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "GADENT s.c.", ul.
Kosciuszki 1,

• Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej "RAW-MEDICA", ul. Stowackiego 68,
• Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej "REMEDIUM s.c.", Aleja Konstytucji 3 Maja 9B
• Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej "VERBENA"ul. Krakowska 9

Na terenie Miasta funkcjonuje r6wniez zaktad, kt6ry nie zawiera um6w z
Narodowym Funduszem Zdrowia, zas lekarze udzielajq odptatnie porad z zakresu
specjalistycznej opieki zdrowotnej:
• Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej "BAMED" Przychodnia Lekarsko-

Piel~gniarska ul. Krakowska 22 b.
Pacjenci wymagajqcy hospitalizacji z terenu naszego miasta najcz~sciej zgtaszajq

si~ do najblizszego szpitala - Sw. Ducha, wchodzqcego w struktur~ organizacyjnq
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Jest
to jedyna tego typu plac6wka, sprawujqca opiek~ stacjonarnq na terenie Miasta
Rawa Mazowiecka, dysponuje obecnie 164 t6zkami szpitalnymi. W szpitalu
funkcjonuje 5 podstawowych oddziat6w: potozniczo-ginekologiczno-noworodkowy,
chor6b wewn~trznych, chor6b ptuc, chirurgiczny, dzieci~cy.
W celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej waznq
rol~ odgrywa r6wniez dziatalnosc aptek:

• "Nad Rawkq" ul. Stowackiego 68
• "Eskulap" ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 18
• "Panaceum" ul. Kazimierza. Wielkiego 3 b
• "Verbena" ul. Krakowska 9
• "Medica" ul. Kosciuszki 1
• "Dla Ciebie" ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 2
• "Alandra" ul. Niepodlegtosci 8

Rys.9. t..ozka szpitalne na 1000 mieszkancow.
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t.rod/o: Materia/y porownawcze na podstawie danych GUS za 2003 r. - Centrum
Badail Regionalnych



W zakresie dost~pu do osrodk6w edukacyjnych w Rawie Mazowieckiej
funkcjonujq nast~pujqce szkoty:

• 3 szkoty podstawowe:
Szkota Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kosciuszki,
Szkota Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej,
Szkota Podstawowa Nr 4 im. Kornela Makuszynskiego.

• Zesp6t Plac6wek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej im. Marii
Grzegorzewskiej

• 2 gimnazja:
Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblist6w,
Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej.

• 3 Przedszkola Miejskie:
Przedszkole Miejskie Nr 1,
Przedszkole Miejskie Nr 2,
Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy Zakqtek".

• 3 szkoty srednie, w tym:
Liceum Og61noksztatcqce im. Marii Sktodowskiej - Curie
Zesp6t Szk6t - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikotaja
Kopernika,
Zesp6t Szk6t Ponadgimnazjalnych im. Wtadystawa St. Reymonta

• 3 szkoty niepubliczne, w tym:
Studium i Liceum Ekonomiczne "FORUM"
Prywatny Zesp6t Szk6t Zawodowych dla Dorostych,
Szkota Policealna dla Dorostych
Prywatny Zesp6t Szk6t Zawodowych dla Dorostych.

Szkota Podstawowa Nr 1 w Rawie Mazowieckiej znajduje si~ w budynku
z 1926 roku, przy ul. Kosciuszki 19. Stan techniczny dobry. Budynek przeszedt
generalny remont: wymieniono dach, okna, wykonano termomodernizacj~ budynku.
Plac6wka jest systematycznie doposazona, m.in. w sprz~t komputerowy, meble,
pomoce dydaktyczne, sprz~t multimedialny.

Swoje zadania realizuje zgodnie ze Statutem Szkoty. Dotychczasowym
dorobkiem plac6wki Sq, m.in. zrealizowane w ostatnich latach programy:

1. Program Edukacji Zdrowotnej "Pom6zmy sobie i kolegom" - 2001/2002,
2. Program "Dni Kultury Chrzescijanskiej" - 2005/2006,
3. Projekt Programu Wychowawczego w zakresie wsp6tpracy z rodzicami roku

szkolnego 2006/2007,
4. Program Wychowania Komunikacyjnego ,,Jestem wzorowym pieszym" -

2006/2007,
5. Program Edukacji Ekologicznej "Ziemia dla wszystkich" - 2007/2008,



6. Program edukacji czytelniczej i medialnej dla klas I-III "W zaczarowanym
swiecie ksiqzki" - 2007/2008,

7. Program Wychowania Komunikacyjnego ,,Jestem widoczny na drodze" -
2007/2008,

8. Szkolny Program Profilaktyki,
9. Program Samorzqdu Uczniowskiego "Samorzqdnosc Jedynki".

44- osobowa kadra nauczycielska Szkoty Podstawowej Nr 1 w Rawie
Mazowieckiej, (wg sprawozdania "System Informacji Oswiatowej na dzien 31 marca
2010 r."), korzysta z ciqgtego doksztatcania si~, cz~sciowo finansowanego z budzetu
plac6wki. Sq to:

• warsztaty metodyczne,
• szkolenia rad pedagogicznych,
• szkolenia i kursy kwalifikacyjne,
• studia podyplomowe.

Tab.35. Liczba uczni6w i absolwent6w Szkoty Podstawowej Nr 1 w
poszczeg61nych latach

Lista uczni6w i absolwent6w w poszczeg61nych latach - SP 1
Lata szkolne

kl. ,,0" kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V
kl. VI

absolwenci
Razem

2002/03 0 93 98 110 119 111 106 637
2003/04 0 87 95 97 110 121 111 621
2004/05 0 84 84 94 98 111 121 592
2005106 0 93 83 84 93 98 112 563
2006/07 0 81 91 83 85 92 97 529
2007/08 0 81 83 88 82 86 90 510
2008/09 0 69 81 84 86 82 85 487
2009/10 46 73 69 78 84 85 81 516

Uwaga: od roku szkolnego 2009/2010 oddzialy przedszkolne dla dzieci szescioletnich (tzw. ,,0") zorganizowane Sq przy
szkolach podstawowych.

trod/o: Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka.

Szkota Podstawowa Nr 2 im Marii Konopnickiej, w Rawie Mazowieckiej,
przy ul. Mitej 2 jest plac6wkq oswiatowq 0 statusie szkoty publicznej. Powstata
w lutym 1962 roku jako jedna ze szk6t tzw. "tysiqclatek". Prowadzi dziatalnosc
statutowq typowo oswiatowq:

• dydaktycznq,
• wychowawczq,
• opiekunczq

z wychowania komunikacyjnego "Bezpieczna szkota" ,
dla klas I - III zaj~cia z plastyki i "Jestem kims - zyj~ zdrowo"
programy profilaktyki: min. "Uzaleznienia ograniczajq wolnosc", "Uczen wolny od
natog6w"

Na podkreslenie zastuguje nie tylko dziatalnosc dydaktyczno - wychowawcza,
ale i opiekuncza. W szkole dziata swietlica szkolna od 730 do 1600. Uczniowie mogq



korzystac z dozywiania (obiady). Dodatkowo, kazdego roku w czasie ferii zimowych
plac6wka prowadzi akcj~ "szklanka mleka" dla ucznia (dziatanie poza statutowe).

przy szkole dziatajq dwa kluby sportowe.
Infrastruktura techniczna - wykonane remonty, niezb~dne modernizacje:

• wymiana stolarki okiennej,
• modernizacja instalacji koUowni z w~glowej na gazowq,
• docieplenie budynku szkoty,
• wymiana stolik6w i krzeset uczniowskich, zgodnie z PN,
• dostosowanie budynku szkoty dla os6b niepetnosprawnych,
• modernizacja bazy sportowej,
• wykonanie patio

W 2008 r. 3 sale zaj~c w Szkole Podstawowej nr 2, zostaty wyposazone z
myslq 0 potrzebach dzieci 6 letnich, tzn.:

• meble,
• wyktadziny,
• stoliki,
• krzesetka,
• pomoce dydaktyczne,
• zmywalni~ naczyn dla potrzeb zywienia, wraz ze zmywarkq z funkcjq

wyparzania,
• naczynia, termosy i pojemniki do przewozu posHk6w.

43-osobowa kadra nauczycielska Szkoty Podstawowej Nr 2 w Rawie
Mazowieckiej, (wg sprawozdania "System Informacji Oswiatowej na dzien 31 marca
2010 r."), korzysta z ciqgtego doksztakania si~, cz~sciowo finansowanego z budzetu
plac6wki.

Tab.36. Liczba uczniow
poszczegolnych latach

Lista uczniow i absolwentow w poszczegolnych latach
Lata szkolne kl. ,,0" kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V

kl. VI
Razem

absolwenci
2002/03 0 73 65 72 87 87 77 461
2003/04 0 56 82 64 73 83 81 439
2004/05 0 61 55 82 64 73 84 419
2005/06 0 68 60 55 82 63 75 403
2006/07 0 56 68 59 54 81 63 381
2007/08 0 62 57 67 60 53 82 381
2008109 0 59 60 56 64 61 55 355
2009/10 89 64 58 59 55 64 61 450



Szkola Podstawowa Nr 4 im. Komela Makuszynskiego, przy ul. Kazimierza
Wielkiego 28 w Rawie Mazowieckiej. Potozona na osiedlu mieszkaniowym Zamkowa
Wola, zostat oddana do uzytku w lutym 1995r.

Akcje poza statutowe plac6wki:
• pomoc "miasteczku Krwi Chrystusa",
• pomoc dla schroniska dla ps6w w Boguszycach,
• akcje "Jabtko za grosik",
• "Prymus",
• "Kulturalny uczen",
• akcje dotyczqce promocji zdrowia

a takze udziat w akcjach og6lnopolskich:
• "G6ra Grosza",
• "Wielka Orkiestra SWiqtecznej Pomocy",
• zbi6rka zuzytych baterii, itp.
Siedzibq plac6wki jest dwupi~trowy budynek w stanie technicznym dobrym.

Modernizacji wymagajq okna i elewacja.
Od 1 wrzesnia 2008 r. dwa dodatkowe oddziaty "zerowe" Przedszkola

Miejskiego Nr 2 zostaty zlokalizowane w dw6ch salach Szkoty Podstawowej Nr 4 im.
Kornela Makuszynskiego przy ul. K. Wielkiego 28. Natomiast od 1 wrzesnia 2009 r.
oddziaty te zostaty organizacyjnie podporzqdkowane Szkole Podstawowej nr 4. Do
oddziat6w tych ucz~szcza 46 os6b.

29-osobowa kadra nauczycielska Szkoty Podstawowej Nr 4 w Rawie
Mazowieckiej, (wg sprawozdania "System Informacji Oswiatowej na dzien 31 marca
2010 r."), indywidualnie doksztatca si~, uczestniczy tez w radach szkoleniowych,
wsp6ffinansowanych ze srodk6w z Urz~du Miasta.

Tab.37. Liczba uczni6w i absolwent6w Szkoty Podstawowej Nr 4 w
poszczeg61nych latach

Lista uczni6w i absolwent6w w poszczeg61nych latach
Lata szkolne kl. ,,0" kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V

kl. VI
Razem

absolwenci
2002/03 0 44 72 70 74 105 103 444
2003/04 0 46 45 73 74 74 102 414
2004/05 0 42 47 46 75 70 74 354
2005/06 0 34 42 47 54 74 69 320
2006107 0 43 34 42 50 53 75 297
2007/08 0 55 48 37 50 51 53 294
2008/09 0 44 54 47 37 50 50 282

2009/2010 46 38 45 55 49 38 50 321
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Tab.38. Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 w Rawie Mazowieckiej - Iiczba uczniow
i absolwentow w latach 2004 - 2010

Lata szkolne
Liczba uczniow i absolwentow

kl.I kl.II kl.III Razem Absolwenci
G1

2002/03 143 128 181 452 180
2003/04 139 143 124 406 124
2004/05 130 137 138 405 137
2005/06 147 131 131 409 130
2006/07 134 139 127 400 126
2007/08 128 129 135 392 134
2008/09 129 125 131 385 128
2009/10 99 122 120 341 115

G2
2002/03 232 223 171 626 168
2003/04 216 226 222 664 220
2004/05 197 211 223 631 222
2005/06 193 201 206 600 206
2006/07 159 188 196 543 193
2007/08 130 165 149 444 184
2008/09 145 131 157 433 157
2009/10 128 145 124 397 122

Liczba nauczycieliwg stanu na 31.03.2010 wynosita w Gimnazjum Nr 1- 36
os./32,67 etatu,a w Gimnazjum Nr 2 -41 os./36,91etatu.
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10 2
4 1

20 6
6 3

14 2
73 16

8 40

3 36
16 116
5 54
o 32

37 324

do
do uzytku do uzytku

jednostka Dane uzytku
uczni6w - uczni6w - w

pozostate Ogofem
pracown iach

uczni6w
w

bibliotece komputerowych

Iiczba sztuk 14 4 10 10 38
G1 z dost~pem do internetu 14 4 10 6 34

z dost~pem
szerokopasmowym

Iiczba sztuk 34 5 22 13 74
G2 z dost~pem do internetu 34 5 22 13 74

z dost~pem 34 5 22 13 74
szerokopasmowym

Iiczba sztuk 27 4 11 11 53
SP1 z dost~pem do internetu 18 4 11 10 43

z dost~pem 18 4 11 10 43
szerokopasmowym
liczba sztuk 35 1 31 7 74

SP2 z dost~pem do internetu 35 1 31 7 74
z dost~pem
szerokopasmowym

Iiczba sztuk 16 4 10 9 39
SP4 z dost~pem do internetu 14 4 10 6 34

z dost~pem 14 4 10 6 34
szerokopasmowym

liczba sztuk, Razem 126 18 84 50 278
z dost~pem do internetu, Razem 115 18 84 42 259
z dost~pem szerokopasmowym, 66 13 43 29 151
Razem

Zr6dlo: Urz d Miasta Rawa Mazowiecka.



Analizujqc stopieri komputeryzacji w Szkotach Podstawowych Gimnazjach
w Rawie Mazowieckiej, dane dotyczqce sumarycznej liczby:

• komputer6w,
• pracowni komputerowych,
• komputer6w z dost~pem do Internetu,
• komputer6w przeznaczonych dla uczni6w,
• komputer6w z dost~pem do Internetu i przeznaczonych dla uczni6w,
• komputer6w z dost~pem szerokopasmowym dla uczni6w,

zostaty zestawione ponizej w por6wnaniu do powiatu.

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Komputery

Rawa 117 140 142 194 209 210
Mazowiecka
Powiat Rawski 387 425 434 561 620 672

Pracownie komputerowe
Rawa 8 10 11 10 9 9
Mazowiecka
Powiat Rawski 34 37 35 36 34 34

Komputery z dost~pem do Internetu
Rawa 70 96 93 148 149 187
Mazowiecka
Powiat Rawski 270 313 310 460 509 616

Komputery przeznaczone dla uczni6w
Rawa 145 163
Mazowiecka
Powiat Rawski 483 558

Komputery przeznaczone dla uczni6w z dost~pem do Internetu
Rawa 119 150
Mazowiecka
Powiat Rawski 417 524

Komputery z dost~pem szerokopasmowym przeznaczone dla uczni6w
Rawa 55 86
Mazowiecka
Powiat Rawski 185 251



Zaplecze sportowe
Wyposazenie w

Potrzeby
sprz~t sportowy

bieznia,

boisko do pitki noznej,
skocznia,

boisko do koszyk6wki,
plac zabaw dla

SP 1 boisko do pitki r~cznej, dobry
uczni6w klas 0 - III,

boisko do siatk6wki
remont podtogi na

sala gimnastyczna
duzej sali
gimnastycznej

sala gimnastyczna,
boisko do siatk6wki, plac zabaw dla

SP 2
boisko do pitki noznej, . dobry

uczni6w klas 0 -III,
boisko do pitki r~cznej, kort ze sztucznq
boisko do koszyk6wki, nawierzch niq,
bieznia prosta
kompleks sportowy "Orlik
2012"
Wynajem 1 sektora na Hali
Sportowej "Millenium":
boisko do siatk6wki,

plac zabaw dla
boisko do pitki r~cznej,

SP4
boisko do pitki noznej,

dobry uczni6w klas 0 -III

boisko do koszyk6wki sala
gimnastyczna,
boisko do siatk6wki,
boisko do pitki noznej,
bieznia prosta
boisko do pitki noznej,
boisko do koszyk6wki,

G1
boisko do pitki r~cznej,

dobry -
boisko do siatk6wki,
wynajem hali sportowej od
OSiR Rawa Mazowiecka
Gimnazjum korzysta z tego

G2 samego zaplecza sportowego -
co Szkota Podstawowa nr 4

Na terenie Rawy Mazowieckiej znajdujq si~ trzy Przedszkola Miejskie.
Pierwszym z nich, jednoczesnie pierwszym powstatym w obr~bie miasta jest
Przedszkole Miejskie Nr 1 (1946 -1947).

Plac6wka posiada 7 oddziat6w (w tym 1 oddziat integracyjny), do kt6rych w
roku szkolnym 2009/201 0 ucz~szczato 170 dzieci. Przedszkole moze si~ poszczyci6
certyfikatem przedszkola promujqcego zdrowie na lata 2006 - 2011.

Nadz6r pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oswiaty w todzi delegatura
w Skierniewicach. Organem prowadzqcym jest Miasto Rawa Mazowiecka.

Przedszkole Miejskie Nr 1 miesci si~ w dwukondygnacyjnym budynku
potozonym w centrum miasta. Posiada duzy, dobrze wyposazony plac zabaw.



W latach 2005-2008 zostata przeprowadzona:
• modernizacja koUowni (zmiana ogrzewania z w~glowego na gazowe),
• termomodernizacja budynku,
• wymiana stolarki okiennej,
• wymiana drzwi zewn~trznych,
• wymieniono ogrodzenie od strony placu zabaw.
• Systematycznie przeprowadzane Sq remonty w samym budynku, tj.:
• wymiana drzwi w skrzydle na parterze oraz na pi~trze,
• zburzenie sciany dziatowej w sali na pi~trze,
• malowanie sal zaj~c,
• wymiana drzwi w jednym skrzydle budynku.

We wszystkich siedmiu salach lekcyjnych zostaty wymienione meble
wyktadziny. Wyktadziny zostaty wymienione takze na korytarzu na parterze
schodach.

Jednq z sal, oraz korytarz przystosowano na potrzeby grupy integracyjnej
poprzez:

• poszerzenie drzwi,
• wykonanie podjazdu dla w6zk6w inwalidzkich,
• wyr6wnanie poziomu na korytarzu,
• zamocowanie uchwyt6w w tazienkach i toaletach.

Systematycznie modernizowana jest kuchnia przedszkolna - zakupiono:
• obieraczk~ ziemniak6w,
• szaf~ chtod niczq,
• piec konwekcyjno -parowy,
• patelni~ elektrycznq,
• taboret gazowy,
• szatkownic~ do warzyw.

Najpilniejszymi potrzebami przedszkola w zakresie remont6w i doposazenia
jest:

• wymiana stolarki drzwiowej na parterze budynku,
• potozenie terakoty w tazienkach i sanitariatach a takze w kuchni,
• potozenie wyktadziny na korytarzu (posadzki wykonane z lastrika),
• zakup szafek ubraniowych dla dzieci do szatni.

Kadra przedszkola to 19 nauczycieli (17,94 etatu) oraz 16 os6b (15,33 etatu)
zatrudnionych na stanowiskach administracji i obstugi.

Nauczyciele ustawicznie doksztatcajq si~ podnoszqc swoje kwalifikacje
zawodowe. Kazdego roku planowane Sq srodki na powyzszy cel, a szczeg6lnie:
• doptaty do czesnego dla studiujqcej kadry,
• finansowanie szkoleniowych rad pedagogicznych,
• dofinansowanie kurs6w i warsztat6w pedagogicznych.

Drugim z przedszkoli funkcjonujqcych na terenie Rawy Mazowieckiej jest
Przedszkole Miejskie Nr 2 znajdujqce si~ przy ul. Zamkowa Wola 5 na dziatce nr
ewid. 251, miesci si~ ono w dw6ch budynkach:



• jeden parterowy z poddaszem uzytkowym (oznaczony Iiterkq "A"),
• drugi parterowy (oznaczony Iiterkq "B").

Oba budynki wykonane w technologii tradycyjnej tj. sciany murowane, stropy
zelbetowe poddano termomodernizacji - wymieniono okna i drzwi zewn~trzne,
docieplono sciany i stropy, wymieniono pokrycie dachowe budynku "B", wymieniono
obr6bki blacharskie, wybudowano nowe ogrodzenie od frontu budynku, wykonano
utwardzenia (chodniki i drog~ dojazdowq od zaplecza przedszkola).

Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 wymaga remontu. Planowana
inwestycja zar6wno w budynku "A" jak i "B" polegac b~dzie na: wewn~trznych
pracach remontowych - roboty posadzkarskie, malarskie, glazurnicze, wymiana
wewn~trznej stolarki, wymiana wewn~trznej instalacji elektrycznej, wymiana instalacji
centralnego ogrzewania oraz wykonanie wentylacji w budynku.

Przedszkole sklada si~ z 9 sal lekcyjnych. Og61na Iiczba dzieci w roku szkolnym
2009/2010 to 157 os6b, kt6re ucz~szczajq do 7 oddzial6w. Kadra pedagogiczna
przedszkola to 17 os6b (16,12 etatu), poza tym 16 os6b (14,16 etatu) zatrudnionych
jest na stanowiskach administracji oraz obslugi.

Trzecia z plac6wek, tzn. Przedszkole Miejskie Nr 3 "Bajkowy ZakCltek",
zlokalizowane jest w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Solidarnosci 3a, w samym srodku
osiedla mieszkaniowego.

W latach 2008-2010 dokonano gruntownej rozbudowy i przebudowy budynku
przedszkolnego, kt6ra odbywala si~ w dw6ch etapach. Oddana do uzytku w roku
2010 plac6wka przedszkola to obiekt parterowy, wybudowany w technologii
tradycyjnej - murowany.

Sklada si~ z:
• osmiu sal zaj~c,
• nowoczesnej kuchni,
• zaplecza kuchennego, kt6re zlokalizowane zostalo w piwnicy wraz z w~zlem

CO
• saiki gimnastycznej
• pomieszczeri administracyjnych.
Sale zaj~c dla dzieci ulokowano od najbardziej uprzywilejowanych stron swiata -

poludniowej, zachodniej i wschodniej. W cz~sci wschodniej znajduje si~ sala
zaj~ciowa oraz cz~sc administracyjna i gastronomiczna. W cz~sci poludniowej
zlokalizowano sale zaj~ciowe, a w cz~sci zachodniej sal~ wielofunkcyjnq, kt6ra
zostala przeznaczona do zaj~c ruchowych, np. rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.
Wewn~trzny uklad budynku pozwala na bezposredni dost~p do pomieszczeri
korytarzy. W nowo wybudowanym obiekcie znajduje si~ r6wniez duza i przestronna
szatnia dla dzieci.

Budynek Przedszkola to r6wniez obiekt przystosowany do potrzeb os6b
niepelnosprawnych. przed budynkiem zlikwidowano schody zewn~trzne, co
umozliwia bezkolizyjny dost~p os6b niepelnosprawnych. Obiekt wyposazono
w sanitariat dla os6b niepelnosprawnych.



Ta nowoczesna plac6wka dla dzieci posiada r6wmez funkcjonalnie
zagospodarowany teren, na kt6rym zlokalizowano dwa place zabaw i scen~ letniq dla
dzieci. Dodatkowo teren ten zostat wzbogacony 0 nowe nasadzenia drzew i krzew6w
oraz nawodnienie terenu.

W przedszkolu pracuje 13 nauczycieli (11,72 etatu) oraz 12 pracownik6w
administracji i obstugi (12,66 etatu).

Kadra pedagogiczna doksztatca si~ systematycznie - koszty pokrywane Sq ze
srodk6w zaplanowanych w budzecie przedszkola na dany rok.

Przedszkole Miejskie Nr 3 jest plac6wkq opiekurlczo - wychowawczq, do
kt6rego do 5 oddziat6w ucz~szcza obecnie 122 dzieci w wieku 3 - 5 lat.

Praca dydaktyczno - wychowawcza w przedszkolu przebiega w oparciu
o Program wychowania przedszkolnego XXI wieku, dzieci z naszego przedszkola
biorq udziat w:

• uroczystosciach,
• akcjach charytatywnych,
• konkursach 0 charakterze lokalnym i miejskim.

Prowadzone Sq r6wniez zaj~cia dodatkowe:
• rytmika,
• nauka j. angielskiego.

r.5zk. 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

jednoslka
liczba liczba liczba Iiczba liczba liczba Iiczba liczba liczba Iiczba Iiczba Iiczba

uczni6w oddzia/6w uczni6w oddzia/6w uczni6w oddzia/6w uczni6w oddzia/6w uczni6w oddzia/6w uczni6w oddzia/6w

P1 175 7 175 7 175 7 200 8 242 10 170 7

P2 150 6 150 6 150 6 175 7 214 9 157 7

P3 150 6 150 6 150 6 150 6 125 5 122 5
RAZEM 475 19 475 19 475 19 525 21 581 24 449 19

W roku szkolnym 2009/2010 Iiczba dzieci ucz~szczajqcych do wszystkich
trzech Przedszkoli Miejskich spadta w por6wnaniu z rokiem szkolnym 2008/2009 0

132 osoby, a Iiczba oddziat6w 0 5, gdyz podj~to decyzj~ 0 przekazaniu od dnia 01
wrzesnia 2009 r. oddziat6w przedszkolnych dla dzieci szescioletnich rawskim
szkotom podstawowym (rok wczesniej cz~sc dzieci szescioletnich r6wniez
ucz~szczata do szk6t podstawowych, ale oddziaty te organizacyjnie dalej podlegaty
pod przedszkola miejskie). Niewielki spadek w r. szk. 2009/2010 w Przedszkolu
Miejskim Nr 3 (0 3 osoby) byt spowodowany tym, ze juz wczesniej, bo w 2008 r. w
zwiqzku z rozpocz~ciem remontu w tym przedszkolu ograniczono Iiczb~ dzieci 0 1
oddziat, tj. 0 25 os6b. Dzieci, kt6re nie zostaty przyj~te do Przedszkola Nr 3,
ucz~szczaty do Przedszkoli Nr 1 i Nr 2. Decyzja 0 przekazaniu nauki i wychowania



dzieci szescioletnich do szk6f podstawowych podyktowana zostafa wzrostem
zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach dla najmfodszych dzieci, tj. w wieku 3-
51at.

Jako jeden ze wskaznik6w dost~pnosci do osrodk6w edukacji spofecznosci
miasta Rawa Mazowiecka, moze posfuzyc srednia liczba uczni6w przypadajqca na
jednego nauczyciela, przedstawiony w ponizszej tabeli.

Tab.45. Liczba uczniow przypadaj(lca na 1 pelny etat nauczyciela w latach 2005
-2009.

2005 2006 2007 2008 2009 srednia
SP 1 13,05 13,34 13,65 12,42 11,94 12,88
SP 2 13,73 12,24 13,42 12,25 11,81 12,69
SP4 11,61 11,64 12,00 10,99 11,63 11,57

srednia SP 12,38
G1 13,77 12,99 13,61 12,03 10,44 12,568
G2 13,57 12,49 13,09 10,79 10,76 12,139

srednia Gimn. 12,35

Dla Rawy Mazowieckiej wskaznik ten wynoszqc odpowiednio w latach 2004 -
2009:

• 12,38 dla Szk6f Podstawowych,
• 12,35 dla Gimnazj6w.

Podstawowq miarq powszechnosci nauczania Sq wsp6fczynniki skolaryzacji.
Wsp6fczynnik skolaryzacji brutto, b~dqcy relacjq Iiczby os6b uczqcych si~ (stan na
poczqtek roku szkolnego) na danym poziomie ksztafcenia (niezaleznie od wieku) do
Iiczby ludnosci (stan w dniu 31.12) w grupie wieku okreslonej jako odpowiadajqca
temu poziomowi nauczania, dla szk6f podstawowych i gimnazj6w Rawy
Mazowieckiej, zostaf przedstawiony ponizej, na tie powiatu i wojew6dztwa.

2003 2004 2005 2006 2007 2008
Wspotczynnik skolaryzacji brutto SP (%)

Rawa Mazowiecka 118,28 117,01 119,35 118,25 122,07 121,86
Powiat Rawski 101,68 101,54 101,44 100,69 100,93 100,54
Wojew6dztwo t6dzkie 100,81 100,78 100,35 99,85 98,93 98,83

Wspolczynnik skolaryzacji brutto G (%)
Rawa Mazowiecka 128,84 129,72 127,35 131,22 128,76 141,41
Powiat Rawski 102,66 101,88 101,19 102,17 102,57 103,58
Wojew6dztwo t6dzkie 101,87

102,17 102,11 102,03 102,06 101,99



4.7.5. Instytucje kultury, zaplecze sportowo . rekreacyjne
W zakresie instytucji kulturalnych, w Rawie Mazowieckiej funkcjonujq

nast~pujqce osrodki:
• Muzeum Ziemi Rawskiej,
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawta II, zlokalizowana przy ul. Kard.

Stefana Wyszynskiego 7, posiadajqca Oddziat dla Dzieci - PI. Pitsudkiego 9.
• Miejski Dom Kultury.

Muzeum Ziemi Rawskiej stanowi plac6wk~ kultury, kt6ra istnieje i czynnie
dziata na terenie Rawy mazowieckiej. Obejmuje:

• Muzeum Ziemi Rawskiej - ul. towicka 26,
• Oddziat Muzeum - Baszta Zamku Ksiqzqt Mazowieckich - ul. Zamkowa,
• Bibliotek~ Muzeum - PI. Pitsudskiego 10.

Siedzibq Muzeum, kt6re dziata od 42 lat, jest zabytkowa willa z 1930 roku
(wybudowana dla dyrektora Rawskiego Syndykatu Rolniczego.

Dziatania statutowe:
• Gromadzenie, badanie i udost~pnianie d6br kultury z zakresu:

etnografii,
historii,
archeologii,
numizmatyki,
sztuki.

• Ochrona i zabezpieczenie eksponat6w, oraz przechowywanie ich dla
przysztych pokolen.
Poza dziatalnosciq statutowq Muzeum Ziemi Rawskiej prowadzi dziatania

oswiatowe, stale wsp6tpracuje ze szkotami z terenu powiatu rawskiego, oraz
instytucjami i stowarzyszeniami 0 podobnym charakterze.

Baszta Zamku Ksiqzqt Mazowieckich - Oddziat Muzeum - jej zasoby Sq
wykorzystywane w dwojaki spos6b:

1. pomieszczenia baszty - wystawy historyczne zwiqzane z budowlq,
udost~pniane zwiedzajqcym w miesiqcach od czerwca do wrzesnia;

2. dziedziniec zamkowy - miejsce organizowanych licznych imprez:
• Festiwal Nocy Bluesowej,
• Dni Rawy Mazowieckiej,
• Turniej Rycerski Skarbu Kwarcianego,
• Lato z Radiem, i wiele innych.

Zbiory z zakresu poszczeg61nych dziat6w merytorycznych Muzeum, liczqce
obecnie 10 945 pozycji, gromadzone Sq w jego Bibliotece.

Pomimo przeprowadzonego remontu centralnego ogrzewania w budynku
Muzeum Ziemi Rawskiej, w 2008 roku, w wyniku kt6rego adaptowano pomieszczenia
piwnicy na koUowni~ i podtqczono ogrzewanie gazowe, w dalszym ciqgu konieczne
Sq, m.in.:

• dalsze prace remontowe -lata 2008 - 2013,
• remont stolarki okiennej - lata 2009 - 2013,



• malowanie scian pomieszczen wewn~trznych - j. W.,

• odnowienie elewacji zewn~trznej - j. w.
W przypadku Baszty Zamku Ksiqzqt Mazowieckich - Oddziatu Muzeum -

konieczne jest:
• generalny remont dachu - ze wzgl~du na znacznq korozj~ cegty, przy duzych

opadach deszczu wyst~pujq przecieki do wn~trza g6rnej sali;
• doposazenie w nowy komputer.

Niezmienne od kilku lat zatrudnienie w plac6wce przedstawia si~ nast~pujqCo:
petny etat - 4 osoby:

dyrektor,
3 pracownik6w merytorycznych,

Y:z etatu - 1 osoba - pomoc muzealna,
1/3 etatu - 2 osoby:

gt6wna ksi~gowa,
pracownik gospodarczy.

tqcznie 5,1 etatu.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Muzea tqcznie z
oddziatami 1 1 1 1 1 1
Zwiedzajqcy (Iiczba
os6b) 5031 4078 4175 4051 3800 3820
Obiekty przystosowane
dla os6b poruszajqcych
si~ na w6zkach
inwalidzkich 1 1 1 1 1 1
Zr6dlo: GUS - Bank Danych Regionalnych

Wypozyczalnia i Czytelnia dla Dorostych posiada dwa dziaty:
Dziat Gromadzenia i Opracowania Zbior6w,
Dziat Udost~pniania Zbior6w i Informacji.
Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej gromadzi, opracowuje

i udost~pnia zbiory 0 charakterze regionalnym.
W okresie staropolskim (do konca XVIII w) istniaty w Rawie dwie biblioteki:

• przy kolegium jezuickim,
• przy klasztorze Augustian6w.

W okresie zabor6w biblioteki funkcjonowaty nieoficjalnie, potajemnie, np.
w 1892 r. dziatata prywatna biblioteka pani Zylewicz. W 1902 roku Rawskie
Towarzystwo Kultury zebrato ok. 2000 ksiqzek i udost~pnito je czytelnikom gmachu
Syndykatu Rolniczego. Byt to zaczqtek Miejskiej Biblioteki w Rawie Mazowieckiej.

W okresie mi~dzywojennym istniaty w miescie dwie biblioteki:
Biblioteka Urz~dnicza, posiadajqca ok. 4000 ksiqzek,



przy Polskiej Macierzy Szkolnej.
10 Iistopada 1945 r. otwarto Powiatowq Bibliotek~ a w 1948 miejskq

Bibliotek~. W roku 1955 potqczono je w jednq i utworzono Powiatowq
i Miejskq Bibliotek~ Publicznq. W roku 1965 wydzielono Oddziat dla Dzieci M.B.P. Po
reformie administracyjnej i likwidacji powiatu biblioteka prowadzi SWqdziatalnosc jako
Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.

W bibliotece istniejq katalogi:
• alfabetyczny,
• rzeczowy (UKD),
• tytutowy.

Opr6cz tego prowadzone Sq na biezqco kartoteki:
• osobowa,
• zagadnieniowa,
• wycink6w prasowych.

Jest tez bibliografia Ziemi Rawskiej zawierajqca publikacje od poczqtk6w do
1975 roku.

Od 2006 r. biblioteka posiada swojq stron~ internetowq: www.rawamaz.e-bp.pl
oraz udost~pnia swoje katalogi zbior6w elektronicznie. Od 2008 roku na stronie
Biblioteki wtqczono funkcj~ rezerwacji i zam6wien pozycji oraz sprawdzenia swojego
konta i prolongowania wypozyczonych pozycji. Od 2009 r. Wypozyczalnia dla
Dorostych rozpocz~ta gromadzenie i udost~pnianie audiobook6w oraz opracowanie
kartoteki regionalnej. W samym tylko 2009 roku Biblioteka zorganizowata
nast~pujqce imprezy:

Wypozyczalnia i Czytelnia dla Dorostych:
Kiermasz ksiqzek i ptyt winylowych
Lekcje biblioteczne dla uczni6w szkot ponadgimnazjalnych (24 klasy)
o zawodzie bibliotekarza - prelekcje dla gimnazjalist6w ( 2 klasy)
"Ksiqzka na przestrzeni dziej6w" - prelekcja

Wystawy:
• styczen - "Stanistaw Wyspianski w 140-tq rocznic~ urodzin"
• luty - "Mitosc i poezja"
• marzec -"Stanistaw Jerzy Lec w setnq rocznic~ urodzin"
• kwiecien -"Jan Pawet II w czwartq rocznic~ smierci" "Stanistaw Srokowski"
• maj - "Ksiqzka na przestrzeni dziej6w"; "Jan Pawet II w 89-tq rocznic~ urodzin"
• czerwiec - "Marek Htasko"
• Iipiec - "Ernest Hemingway w 11O-tq rocznic~ urodzin"
• sierpien - "Leszek Kotakowski 1927-2009"
• wrzesien - ,,2009 rok Juliusza Stowackiego"
• pazdziernik -"Jan Pawet II w rocznic~ pontyfikatu"
• Iistopad - "Andrzej Pilipiuk"

http://www.rawamaz.e-bp.pl


Spotkania autorskie:
• Spotkanie ze Stanistawem Srokowskim
• Spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem w ramach DKK

Dyskusyjny Klub KsiClzki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpoczqt
dziatalnosc od kwietnia 2007 roku. Spotkania odbywajq si~ w czytelni Miejskiej
Biblioteki Publicznej. W 2009 r. odbyto si~ 19 spotkan w tym jedno autorskie, w
kt6rych sumarycznie uczestniczyto ok. 200 os6b. W kazdym spotkaniu brato udziat
okoto 10 os6b. Klub liczy 15 cztonk6w. Od poczqtku istnienia klubu om6wiono juz
kilkadziesiqt tytut6w ksiqzkowych i 20 artykut6w prasowych. Spotkania trwajq srednio
od dw6ch do trzech godzin. Relacje ze spotkan oraz recenzje ksiqzek mozna
przeczytac w Gtosie Rawy Mazowieckiej i Okolicy . Informacje 0 dziatalnosci Klubu
byty takze emitowane na antenie radia Victoria (z tymi mediami wsp6tpracujemy na
state). Ponadto informacje 0 dziatalnosci Klubu mozna znalezc w Internecie, na
stronie biblioteki www.rawamaz.e-bp.pl oraz na stronie Biblioteki Wojew6dzkiej w
todzi i Instytutu Ksiqzki, obie te instytucje koordynujq prace klub6w, oto ich adresy:
www.wimbp.lodz.pl; www.instvtutksiazkLpl.

Na 40 Dyskusyjnych Klub6w Ksiqzki dziatajqcych na terenie wojew6dztwa
t6dzkiego znajdujemy si~ w pierwszej tr6jce najlepiej funkcjonujqcych.

Na zaproszenie rawskiego DKK w 2009 r. odwiedzit bibliotek~ Andrzej Pilipiuk
pisarz, autor znakomitych ksiqzek fantasy m.in. z serii 0 "Jakubie W~drowyczu".
Na przyszty rok zaplanowano 15 spotkan DKK i dwa spotkania autorskie.

Oddzial dla Dzieci:
MBP Oddziat dla Dzieci w Rawie Mazowieckiej wsp6tpracuje z mleJscowymi

szkotami i przedszkolami oraz ze szkotami powiatu rawskiego, Domem Dziecka w
Rawie Mazowieckiej, Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE,
SWietlicq Srodowiskowq Stowarzyszenia "Przymierze Rodzin".

W ramach tej wsp6tpracy Oddziat dla Dzieci w 2009 r. uczestniczyt w
nast~pujqcych imprezach:

• 5 VI - VIII Og61nopolski Tydzien Gtosnego Czytania Dzieciom - "Cata Polska
czyta dzieciom" - impreza zorganizowana przez Rad~ Pedagogicznq i
Dyrekcj~ Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

• 21 VI - "II Bernardynki Rawskie" - festyn rodzinny zorganizowany przez SHK
"Zawisza" FSE.

• 20 VIII - "Wakacyjny dzieciniec" - piknik rodzinny zorganizowany przez Szkot~
Podstawowq w Luboczy.

• 29 IX - "Og6lnopolski Dzien Gtosnego Czytania" - gtosne czytanie bajek w
Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

• 28 X - "Urodziny misia" - impreza zorganizowana przez Rad~ Pedagogicznq i
Dyrekcj~ Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

http://www.rawamaz.e-bp.pl
http://www.wimbp.lodz.pl;
http://www.instvtutksiazkLpl.


Konkursy MBP Oddziat dla Dzieci:
• "Mania czytania";
• "Sekrety Biblioteki";
• "Laurka dla Pani Wandy".

Wystawy:
• Luty· "Koziotek Matotek"- prezentacja prac wykonanych przez uczestnik6w

ferii w bibliotece;
• kwiecien - "Gdyby na swiecie ksiqzek nie byto, to by si~ dzieciom bardzo

nudzito" - wystawa ksiqzek w oparciu 0 zbiory biblioteki;
• czerwiec - lipiec -"Sekrety Biblioteki" - wystawa pokonkursowa;
• sierpien - "Wakacje z Reksiem"- wystawa prac wykonanych przez dzieci w

czasie wakacyjnych zaj~c bibliotecznych;
• pazdziernik - "Laurka dla Pani Wandy"- wystawa pokonkursowa;
• Iistopad - grudzien - "Wszystkie misie swiata" - wystawa pluszak6w zebranych

podczas listopadowej akcji "Podaruj pluszowego misia".

MBP Oddziat dla Dzieci organizuje r6wniez spotkania autorskie, m.in. ze
Stanistawem Srokowskim, Katarzynq Magier Grzegorzem Kasdepke.

Oferta kulturalna biblioteki to r6wniez przedstawienia teatralne dla dzieci:
• "Z6m i Zajqc" - spektakl w wykonaniu Teatru Art - Re
• "Dwie Dorotki" - spektakl w wykonaniu Teatru Art - Re
• "Kopciuszek" - spektakl w wykonaniu Teatru Art - Re

Pozostata dziatalnosc:
"Ferie w Bibliotece" - Najmtodsi czytelnicy bawili si~ wsp61nie z Koziotkiem

Matotkiem - ulubionym bohaterem literackim dzieci. Spotkania z cyklu "Podr6z do
Pacanowa czyli ferie z Koziotkiem Matotkiem" miaty charakter zaj~c literacko -
plastycznych, wzbogaconych 0 zabawy ruchowe pozwalajqce dzieciom na ciekawe i
aktywne sp~dzanie czasu w bibliotece. Rozpocz~ty si~ tradycyjnie 26 stycznia 0

godzinie 11.00 i odbywaty codziennie az do 6 lutego. Wszystkie spotkania
prowadzone byty w czytelni biblioteki i trwaty po dwie godziny. Celem prowadzonych
zaj~c byto min. uczczenie 125-tej rocznicy urodzin Kornela Makuszynskiego oraz
pobudzenie i ksztattowanie zainteresowan Iiteraturq wsr6d najmtodszych czytelnik6w.
Wszystkie zaj~cia rozpoczynaty si~ od gtosnego czytania fragmentu ksiqzki
"Przygody Koziotka Matotka". W dalszej cz~sci dzieci wykorzystujqC kredki, farby,
papier kolorowy oraz inne materiaty, mogty sprawdzic swoje umiej~tnosci plastyczne.
Urozmaiceniem zaj~c byto wsp61ne oglqdanie bajek. Dzieci poznaty wiele fakt6w i
ciekawostek 0 krajach, do kt6rych podczas dtugiej w~dr6wki zawitat Koziotek
Matotek, nie zabrakto r6wniez najpi~kniejszych polskich legend i opowiesci. Ferie
zakonczyty si~ wspaniatym balem w Pacanowie, na kt6rym bawito si~ ponad 20
dzieci.



"Wakacje z Reksiem" - dla najmtodszych czytelnik6w przygotowalismy
zaj~cia pod hastem "Pieski, psiaki i inne zwierzaki, czyli wakacje z Reksiem". Byt to
cykl dwugodzinnych zaj~c Iiteracko - plastycznych, wzbogaconych 0 zabawy
ruchowe pozwalajqce dzieciom na ciekawe i aktywne sp~dzanie czasu w bibliotece.
Spotkania rozpocz~ty si~ 27 lipca 0 godzinie 11.00 i odbywaty si~ codziennie do 7
sierpnia w czytelni biblioteki. Wszystkie zaj~cia zaczynaty si~ od gtosnego czytania
wybranego tekstu literackiego, kt6ry byt wst~pem do rozmowy z dziecmi na tematy
poruszane w opowiadaniu. W dalszej cz~sci, dzieci wykorzystujqC kredki, farby,
papier kolorowy oraz inne materiaty, mogty sprawdzic swoje umiej~tnosci plastyczne.
Urozmaiceniem zaj~c byty zabawy sprawnosciowe oraz wsp61ne oglqdanie bajek.
Nie zabrakto oczywiscie stodkiego pocz~stunku. Og6tem w zaj~ciach "Pieski, psiaki
i inne zwierzaki, czyli wakacje z Reksiem" wzi~to udziat 157 dzieci. Wst~p byt wolny i
kazdego dnia mogli do nas dotqczyc nowi uczestnicy, codziennie w zaj~ciach brato
udziat od 13 do 27 matych czytelnik6w w wieku od 3 do 10 lat. Wszystkie dzieci
doskonale si~ bawity, nawiqzaty nowe przyjaznie, nabyty nowe umiej~tnosci i
sprawnosci. Dla niekt6rych z nich byta to pierwsza mozliwosc pracy i zabawy w
grupie r6wiesnik6w. Uczestnicy zabawy zadeklarowali, ze b~dq odwiedzali regularnie
bibliotek~ i korzystali z ksi~gozbioru oraz oferty kulturalnej kierowanej do dzieci.

Biblioteka organizuje r6wniez imprezy i spotkania integracyjne:
• "Bal dziwak6w i straszydet"- impreza integracyjna
• "Podaruj Pluszowego Misia"
• "Wszystkie misie swiata"- spotkanie integracyjne
• "Wigilijne spotkanie" - spotkanie integracyjne

Klub Przyjaci6l Misia Uszatka
Od pazdziernika 2007 roku w Oddziale dla Dzieci dziata Klub Przyjaci6t Misia

Uszatka. Sq to cotygodniowe zaj~cia literacko-plastyczne skierowane do
najmtodszych czytelnik6w. Zaj~cia odbywajq si~ w czwartkowe popotudnia i majq na
celu wyrobienie u dzieci wtasciwych nawyk6w czytelniczych. W zaj~ciach tych co
tydzien uczestniczy od 6 do 16 dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Dla milusinskich
klubowe popotudnia, to spotkania z ciekawq lekturq, okazja do uczestniczenia w
zabawach literackich i plastycznych rozwijajqcych i pobudzajqcych ich wyobrazni~
oraz zainteresowania. Do tej pory odbyto si~ ponad 100 spotkan, przez 3 lata
dziatalnosci klubu z zaj~c skorzystato ponad 1100 dzieci. Wszystkie dzieci
uczestniczqce w spotkaniach "Klubu Przyjaci6t Misia Uszatka" Sq takze czytelnikami
biblioteki, wsp61nie z rodzicami regularnie odwiedzajq ksiqznic~ i wypozyczajq
ksiqzeczki.
Statystyka:

• rok 2007 (X - XII) - 11 spotkan - 112 uczestnik6w
• rok 2008 (I - XII) - 33 spotkania - ok. 400 uczestnik6w
• rok 2009 (I - XII) - 35 spotkan - 334 uczestnik6w
• rok 2010 (I - VI) - 22 spotkania - 260 uczestnik6w



• na 31.XII. 2004r. - 67.789 wol.,
• na 31. XII 2005 r. - 69.226 woL,
• na 31. XII 2006 r. - 68. 501 woL,
• na 31. XII 2007 r. - 68.418 woL,
• na 31. XII 2008 r. - 68.549 woL,
• na 31. XII 2009 r. - 64.606 woL

Konieczne jest jednak zwi~kszenie naklad6w - budzetu na zakup nowosci
wydawniczych. Potrzebne jest r6wniez rozszerzenie oferty ksi~gozbioru 0 filmy.

Z wymienionych powyzej zasob6w, sposr6d 18 000 mieszkanc6w w latach
2004-2009 skorzystalo odpowiednio:

• 2004 - 4 918 czytelnik6w - 27,32 %,
• 2005 - 4 731 czytelnik6w - 26,28 %,
• 2006 - 4 785 czytelnik6w - 26,58 %,
• 2007 - 4285 czytelnik6w - 23,81 %,
• 2008 - 4 147 czytelnik6w - 23,03 %,
• 2009 - 4 384 czytelnik6w - 24,35 %.

Wykres 16. lIose mieszkanc6w korzystajClcych z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rawie Mazowieckiej (%).

28.00% 27,32%

27.00%

25,00% j
24.00%

23.00%

22.00% . /

/
21.00%

/
20.00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 srednia
z lat

2004-
2009

trod/o: Wyliczenia w/asne na podstawie danych z Urz€ldu Miasta Rawa Mazowiecka.

Stan komputeryzacji Miejskiej Biblioteki Publicznej
Miejska Biblioteka Publiczna dysponuje 16 komputerami zakupionymi w

latach: 2004, 2005, 2007, 2009 w tym 8 komputer6w dost~pnych dla czytelnik6~ 2
jako terminale katalogowe dla czytelnik6w,. 6 podlqczone do Internetu dla



mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej. Do prac biblioteczno - bibliograficznych
wykorzystywanych jest obecnie 9 komputer6w w tym:

• 2 do prac w zakresie gromadzenia i opracowania zbior6w,
• 3 do ewidencji czytelnik6w i udost~pniania,
• 2 do obstugi czytelni i opracowania kartoteki regionalnej
• 2 jako terminale katalogowe dla czytelnik6w.
W 2006 roku pozyskano darmowy program komputerowy do obstugi

Wypozyczalni i czytelni pod nazwq "Mateusz". Na 4 stanowiskach komputerowych
zlokalizowanych w czytelni og6lnej, istnieje dost~p do Internetu dla czytelnik6w, z
kt6rego, sposr6d 18 000 ludnosci, w latach 2004 - 2009 skorzystato odpowiednio:

• 2004 - 3 132 mieszkanc6w -17,4 %,
• 2005 - 5 253 mieszkanc6w - 29,18 %,
• 2006 - 7 053 mieszkanc6w - 39,18 %,
• 2007 - 4 209 mieszkanc6w - 23,38 %
• 2008 - 3 502 mieszkanc6w - 19,45 %
• 2009 - 3209 mieszkanc6w - 17,82 %.

Wykres 17. lIose mieszkanc6w korzystajClcych z Internetu w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej (%).
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trod/o: Wyliczenia w/asne na podstawie danych z Urzftdu Miasta Rawa Mazowiecka.

Wypozyczalnia i Czytelnia dla Dorostych, zlokalizowana przy ul. Wyszynskiego
7 zlokalizowana jest w budynku, kt6ry wymaga gruntownego remontu.
Zakres prac budowlanych przewiduje:

• Remont elewacji budynku,



• Wymian~ stolarki okiennej i drzwiowej zewn~trznej,
• Wymian~ obr6bek blacharskich dachu,
• Montaz klimatyzacji budynku,
• Wymian~ wyktadzin na posadzkach
• Montaz windy dla niepetnosprawnych,
• Remont klatki schodowej

Ponadto konieczne jest w Miejskiej Bibliotece Publicznej:
• wymiana regat6w pochodzqcych z lat 70 -tych,
• ujednolicenie wyposazenia, obecnie panuje duza r6znorodnosc,
• unowoczesnienie infrastruktury informatycznej,
• odnowienie pomieszczen- malowanie,
• zakup czytnik6w do odtwarzania audiobook6w.

Tab.48. Pozostate wskazniki dot. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie
Mazowieckiej, na tie powiatu, wojew6dztwa i kraju.

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ludnosc na 1 plac6wk~ bibliotecznq (osoby)

Rawa Mazowiecka 8926,5 17784,0 8882,5 8817,5 8797,5 8828,0
Powiat Rawski 3844,54 4152,08 3821,13 4123,67 4116,75 4107,17
Wojew6dztwo t6dzkie 3874,26 3952,96 3981,08 4002,27 4028,57 4012,40
Polska 3553,23 3602,21 3648,11 3689,17 3733,40 3771,21

Ksi~gozbi6r bibliotek na 1000 ludnosci (wol.)
Rawa Mazowiecka 3836,61 3812,75 3828,93 3981,51 4018,81 4052,79
Powiat Rawski 2959,38 3105,43 3123,76 3096,37 3120,46 3215,78
Wojew6dztwo t6dzkie 3427,02 3425,21 3439,45 3474,35 3515,36 3558,09
Polska 3522,27 3514,95 3522,19 3541,38 3554,02 3556,50

Czytelnicy bibliotek publicznych na 1000 ludnosci (osoby)
Rawa Mazowiecka 252,71 265,49 284,05 277,06 304,31 284,69
Powiat Rawski 145,94 151,49 158,77 155,06 162,35 153,91
Wojew6dztwo t6dzkie 183,96 184,24 185,51 181,76 175,60 169,79
Polska 196,39 198,36 196,66 192,27 184,18 176,28

Wypozyczenia ksi~gozbioru na 1 czytelnika (wol.)
Rawa Mazowiecka 11,38 11,68 10,98 11,13 11,16 14,84
Powiat Rawski 14,09 14,22 13,66 13,89 13,71 16,38
Wojew6dztwo t6dzkie 19,22 18,96 18,68 18,45 18,18 18,16
Polska 19,80 19,82 19,79 19,25 19,14 19,00

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej, zlokalizowany jest przy
ul. Krakowskiej 6c.

Uroczyste otwarcie powotanej do zycia w dniu 1 stycznia 1984 roku przez
Miejskq Rad~ Narodowq w Rawie Mazowieckiej odbyto si~ 17 stycznia 1985 roku.



Dzien ten byt szczeg61nym dniem, z uwagi na przypadajqcq w6wczas 35 rocznic~
wyzwolenia Rawy Mazowieckiej.

Charakterystyka budynku - siedziby Miejskiego Domu Kultury:
• budynek jednopi~trowy zlokalizowany w centrum miasta Rawa Mazowiecka,

otoczony zieleniq 0 tqcznej powierzchni 1 500 m2;

• parter budynku:
• sala widowiskowa, kinowa na 300 miejsc - uruchomiona w czerwcu 2007 roku

(Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka z Iistopada 2005, zaktadata
uruchomienie sali kinowej w 2006 roku),
dwie garderoby,
hol wejsciowy z szatniq,
kawiarnia,
pomieszczenia biurowe.

• pi~tro I:
hol wystawowy,
kabina projekcyjna,
kabina oswietleniowa,
sala konferencyjna,
sala zaj~c,
pomieszczenia biurowe.

• piwnica:
pracownia plastyczna,
sala tanca,
sala zaj~c dla r6znych grup dziatajqcych w MDK,
Od sierpnia 2005 r. do maja 2007 r. budynek Miejskiego Domu Kultury po 20

latach funkcjonowania zostat poddany generalnemu remontowi. W jego wyniku
zostat doposazony w nowy sprz~t do projekcji kinowej, oraz oswietlenie sceniczne.

Cel i przedmiot dziatania plac6wki reguluje statut Miejskiego Domu Kultury
.Celem nadrz~dnym jest "upowszechnianie kultury a w szczeg61nosci pozyskiwanie i
przygotowywanie srodowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, oraz
wsp6ttworzenie jej wartosci".

Do podstawowych zadan plac6wki nalezy:
• Upowszechnianie amatorskich form dziatalnosci artystycznej poprzez

wystawiennictwo prac plastycznych, fotograficznych, r~kodzielniczych, itp.
• Rozpowszechnianie i utrwalanie tradycji kulturowych w spoteczenstwie.
• Poszanowanie pami~ci i tozsamosci narodowej.
• Rozpowszechnianie amatorskiej i profesjonalnej tw6rczosci muzycznej.
• Rozpowszechnianie muzykowania wsr6d dzieci i mtodziezy.
• Upowszechnianie amatorskiego i profesjonalnego ruchu teatralno

literackiego.
• Rozwijanie zainteresowan, wyszukiwanie talent6w.
• Wsp6tpraca z jednostkami oswiatowymi, kulturalnymi,
• Zabezpieczenie technicznej obstugi imprez na terenie miasta.



Miejski Oom Kultury w Rawie Mazowieckiej (finansowany z dotacji budzetu
miasta):

• Prowadzi dziatalnosc skierowanq do dzieci, mtodziezy i dorostych
mieszkanc6w miasta, kt6rzy wedtug zatozen programowych instytucji stanowiq
potencjalnych odbiorc6w owej dziatalnosci;

• Organizuje szereg imprez 0 zasi~gu miejskim, powiatowym, oraz
og6lnopolskim: konkursy, przeglqdy, warsztaty, wystawy, koncerty, spektakle
teatralne, imprezy amatorskie i profesjonalne a do najbardziej prestizowej
nalezy Festiwal NOC BLUESOWA - najwi~kszy w Polsce 0 zasi~gu
mi~dzynarodowym.

Program swojej dziatalnosci Miejski Oom Kultury opracowuje samodzielnie
w oparciu 0 rozeznanie potrzeb kulturalnych srodowiska, jak r6wniez mozliwosci
finansowe plac6wki. Na przyszty rok 2009 opracowany zostat nast~pujqcy
"KALENOARZ IMPREZ ARTYSTYCZNYCH":

Imprezy cykliczne - rozrywkowe organizator • MDK
1. WOSP - STYCZEN -styczen
2. KONCERT KARNAWAtOWY - operetka -Iuty
3. KONCERT NA OZIEN KOBIET - marzec
4. NOC BLUESOWA , ONI RAWY MAZOWIECKIEJ- maj
5. NOC SWII;TOJANSKA - czerwiec
6. LETNIA OFENSYW A KUL TURALNA -Iipiec - sierpien
7. ONI MUZYKI KLASYCZNEJ - wrzesien
8. JAZZOWY L1STOPAO -listopad
9. SWIATECZNY KONCERT - grudzien

oraz organizacja : koncert6w, spektakli teatralnych, program6w kabaretowych itd.-
caty rok wg potrzeb
Mi~dzynarodowe Spotkania Artystyczne - koniec sierpnia

Imprezy cykliczne - organizator· MDK
10.NOC BLUESOWA, ONI RAWY MAZOWIECKIEJ- maj
11. Mi~dzynarodowe Spotkania Artystyczne - koniec sierpnia

W spotkaniach biorq udziat artysci amatorzy (plastycy, zespoty wokalne,
taneczne) z zaprzyjaznionych miast partnerskich z Rawq Mazowieckq

12. ONI MUZYKI KLASYCZNEJ - wrzesien
Impreza cykliczna , prezentujqca r6zne dziedziny muzyki powaznej z r6znych
epok w wykonaniu solist6w oraz zespot6w instrumentalnych, oraz wokalnych.

13. Rawski Mityng Wokalny - maj
Impreza organizowana cyklicznie, 0 zasi~gu mi~dzynarodowym z udziatem
miast partnerskich, skierowana do wokalist6w w grupach wiekowych od
6 do 20 lat. Celem imprezy jest konfrontacja dorobku wokalnego osrodk6w
kultury.

Imprezy catoroczne:



a/ konkursy -caty rok - wg planu
1. plastyczne,
2. teatralne:

- Jasetka,
- Rawski Przeglqd Teatr6w Szkolnych,

3. wokalne:
- Konkurs Piosenki Przedszkolnej,
- konkurs kol~d i pastoratek,
- Rawski Mityng Wokalny,

4. taneczne:
- Rawskie Spotkania Taneczne.

b/ organizacja wystaw autorskich i po-konkursowych,
c/ organizacja warsztat6w artystycznych,
d/ organizacja czasu wolnego - ferie, wakacje.

Zgodnie z danymi Gt6wnego Urz~du Statystycznego - Banku Danych
Regionalnych z roku 2005 i 2007, na terenie miasta zostato zorganizowanych
odpowiednio 28 i 19 imprez kulturalnych, pod patronatem Miejskiego Domu Kultury.
Uczestniczyto w nich 3100 (2005 r.), oraz 4900 (2007 r.) mieszkanc6w.

Ponadto, w wymienionych latach, w ramach Miejskiego Domu Kultury dziataty
odpowiednio:

• zespoty artystyczne
liczba cztonk6w zespot6w

• kota
liczba cztonk6w k6t

W Rawie Mazowieckiej
w Miejskim Domu Kultury.

- 7,
- 122,
- 2,
- 24,

funkcjonuje

- 12,
- 179,
- 3,
- 30.

obecnie jedno

W Rawie Mazowieckiej funkcjonujq nast~pujqce obiekty sportowo-rekreacyjne:
• Osrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej, umozliwiajqcy

mieszkancom dost~p do hali sportowej z boiskiem do pitki siatkowej
i koszykowej, sauny, sitowni, stot6w do tenisa oraz kort6w tenisowych.
W sezonie letnim w ramach osrodka funkcjonuje r6wniez przystan wodna,
oferujqca dost~p do todzi wiostowych, kajak6w, rower6w wodnych, oraz todzi
zaglowych;

• Hala Sportowa, umozliwiajqca dost~p do boiska petno wymiarowego
a nawierzchni mondoflex, boiska do tenisa ziemnego, sitowni, sali fitness,
aparat6w do masazu mechanicznego, saiki korekcyjnej, oraz stot6w do tenisa.
Hala przystosowana jest dla os6b niepetnosprawnych i pozbawiona jest barier
architektonicznych;

• Stadion sportowy RKS "Mazovia" z boiskiem do pitki noznej, biezniq,
trybunami i zapleczem szatniowo - sanitarnym.



Klub "Mazovia" jest powodem dumy mieszkanc6w miasta, gdyz istnieje
nieprzerwanie od 1930 roku. Zawodnicy "Mazovii" wywalczyli wiele znamienitych
trofe6w. W klubie trenuje niespetna 250 os6b w dw6ch sekcjach sportowych:
I. Pitka siatkowa:
- dziewczqt - 4 grupy Iiczqce 57 os6b,
- chtopc6w - 3 grupy liczqce 44 osoby;
II. Pitka nozna:
- grupa mtodziezowa - 130 os6b,
- zesp6t senior6w - 17 os6b.

Ponadto w Rawie Mazowieckiej dziatajq grupy sportowe:
• Rawski Klub Karate - 2 grupy mtodziezy Iiczqce 45 os6b,
• UKS "Judo Rawa" - 2 grupy Iiczqce 30 os6b,
• UKS przy szkotach podstawowych - 5 grup Iiczqcych 78 os6b,
• klub Strzelectwa Sportowego "RaviaLOK" skupiajqcy: mtodziez (22 osoby)

i senior6w (13 os6b).

zaplecze uzytkowe:
sanitarne; socjalne;

widownia rok szatniowe Uest lub
wymiary (ilosc miejsc) stan techniczny budowy brak)

hala sportowa "Milenium"
rozktadana szatnie, zaplecze

36 m x48 m (500) dobry 2000 sanitarne i socjalne
hala sportowa OSiR

stata szatnie, zaplecze
46 m x 12 m (100) dobry 1984 sanitarne i socjalne

sala gimnastyczna przy SP 1
szatnie, zaplecze

20 m x 11 m brak dobry 1926 sanitarne i socjalne
sala gimnastyczna przy SP 2

wymaga drobnych
8,86 m x 17,98 m brak napraw 1966 szatnie, natryski

stadion pitkarski
stata szatnie, natryski,

100 m x 60 m (500) dobry sanitariaty
boisko do pitki noznej przy SP 1 (nawierzchnia sztuczna)

64 m x 32 m dobry 2008
boisko wielofunkcyjne przy SP 1 (nawierzchnia poliuretanowa)

30 m x 18 m dobry 2008
boisko do pitki noznej przy SP 2 (nawierzchnia sztuczna)

35 m x 21 m dobry 2007



boisko wielofunkcyjne przy SP 2 (nawierzchnia poliuretanowa)
44 m x 22 m dobry I 2007 I

bieznia lekkoatletyczna przy SP 2
dobry I 2007 I

boisko do pilki noznej "Orlik" przy SP 4
30 m x 62 m dobry I 2008 I

boisko wielofunkcyjne przy SP 4 (nawierzchnia poliuretanowa)
32,1 m x 19,1 m dobry I 2008 I

Zr6dlo: Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka.
Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka odbywa si~ szereg imprez sportowo -

rekreacyjnych, w kt6rych bierze udziat mtodziez szkolna i dorosli mieszkancy
aglomeracji, oraz zaproszone zespoty z terenu catego kraju i miast partnerskich
z Czech i W~gier.

Mtodziez szkolna bierze udziat w cyklu zawod6w sportowych zgodnych
z kalendarzem Szkolnego Zwiqzku Sportowego w takich dyscyplinach jak:

• pilka siatkowa,
• pilka nozna,
• lekka atletyka.,
• koszyk6wka,
• unihokej,
• tenis stotowy.

Niezaprzeczalnym atutem miasta w sferze rekreacyjno - sportowej jest Hala
sportowa "Milenium" - przystosowana dla os6b niepetnosprawnych, poprzez:

• brak prog6w,
• winda do podnoszenia os6b na w6zkach,
• toalety i tazienki przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.

Podjazdy, z kt6rych mogq korzysta6 osoby na w6zkach inwalidzkich posiada
r6wniez hala sportowa "Tatar" w Rawie Mazowieckiej. Pozostate sale gimnastyczne
nie Sq przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.

Mierzalnym wskaznikiem dost~pnosci mieszkanc6w do osrodk6w sportowo -
rekreacyjnych miasta jest srednia liczba os6b z nich korzystajqcych. Sposr6d 17 656
osobowej populacji Rawy Mazowieckiej, z hal sportowych i sal gimnastycznych
skorzystato odpowiednio:

Hala "Millenium" - 56 912 os6b
Hala OSiR "Tatar" - 49280 os6b,
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 54 432 osoby,
Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 2 - 40 672 osoby.

Dodatkowo w dniu 3 pazdziernika 2006 roku zostata oficjalnie otwarta sciezka
rowerowa w Rawie Mazowieckiej. Pierwszy oddany etap sciezki 0 dtugosci 0,83 km
ma docelowo potqczy6 Osiedle Zamkowa Wola z zalewem Tatar i utatwi6 uprawianie
turystyki rowerowej w miescie.

Inwestycja jest wsp6ffinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (216.700,89 zt) i budzetu panstwa (39.400,16 zt), w ramach



Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. tqczny koszt
inwestycji wyni6st 402.301,18 zt.

Ponadto w ciqgu roku w Rawie Mazowieckiej odbywa si~ szereg imprez, kt6re

urozmaicajq zycie mieszkanc6w i gosci.

Podczas ferii zimowych Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ZAWISZA

Federacja Skautingu Europejskiego organizuje Rawskq Fiest~ Modeli Balon6w na

Ogrzane Powietrze. Zawody odbywajq si~ od roku 2005 i cieszq si~ ogromnym

zainteresowaniem uczestnik6w jak i obserwator6w. Gt6wnq nagrodq dla zwyci~zc6w

fiesty jest lot prawdziwym balonem na ogrzane powietrze.

Zdecydowanie najwazniejszym wydarzeniem kulturalno - rozrywkowym,

a zarazem wielkim swi~tem miasta jest "Noc Bluesowa". Festiwal ten ma juz

dwudziestoletniq tradycj~ i jest uwazany za najwazniejszy plener bluesowy w Polsce

centralnej. W festiwalu bluesowym biorq udziat zespoty z catej Europy oraz USA,

a sympatycy bluesa przyjezdzajq z najdalszych nawet zakqtk6w kraju, aby postuchat

i zobaczyt najwi~ksze gwiazdy tej muzyki.

Razem z festiwalem organizowane Sq obchody swi~ta miasta - Dni Rawy

Mazowieckiej. Na atmosfer~ tego swi~ta sktadajq si~ Iiczne festyny, koncerty,

konkursy, zawody sportowo - rekreacyjne i najbardziej oblegane przez najmtodszych

mieszkanc6w, chot nie tylko, wesote miasteczko.

Na zakonczenie wakacji, od 2001 roku, odbywa si~ cyklicznie Rawski

Rodzinny Rajd Rowerowy. Szerzenie rodzinnej turystyki rowerowej, aktywny

wypoczynek na swiezym powietrzu, dobra zabawa poprzez uprawianie sportu to

najwazniejsze zatozenia organizacji w Rawie Mazowieckiej rajdu rowerowego. Trasa

rajdu przebiegajqca przez malowniczq okolic~ Rawy Mazowieckiej to dodatkowa

zach~ta dla uczestnik6w rajdu, kt6rych z roku na rok przybywa.

Rys.10. Rawska Fiesta Modeli Balon6w na Ogrzane Powietrze
,,~ Lf<jj ,



Zdecydowanie najwi~kszq atrakcjq turystycznq Ziemi Rawskiej jest Osrodek
Sportu i Rekreacji im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej. Na caty kompleks
OSiR - u sktadajq si~ m.in.:

wielki zbiornik wodny - zalew "Tatar",
hala sportowa z sitowniq oraz saunq,
korty tenisowe,
boisko do pitki r~cznej,
boisko do pitki siatkowej plazowej,
przystan wodna ze sprz~tem ptywajqcym,
"Krqg Mysliwski",
las z alejkami,
oraz liczne bary i puby.

W okolicy zalewu funkcjonuje hotel z blisko dwustoma miejscami
noclegowymi, restauracjq i stot6wkq.

Opr6cz atrakcji zwiqzanych z walorami przyrodniczymi w Rawie Mazowieckiej
wyst~puje r6wniez wiele obiekt6w 0 charakterze zabytkowym, kt6re stanowiq
atrakcj~ dla turyst6w. Jest to m.in. Zamek Ksiqzqt Mazowieckich wybudowany
w latach 1355 - 1370 jako gr6d obronny, oraz siedziba Ksiqzqt Mazowieckich.
Obecnie w osmiobocznej wiezy prezentowane Sq ekspozycje 0 tematyce historyczno
-archeologicznej.



Wsr6d pozostatych obiekt6w zabytkowych, stanowiqcych atrakcj~ turystycznq
miasta wyr6zni6 mozna:

• zabytkowq will~ z 1930 roku przy ul towickiej - obecnie siedziba Muzeum
Ziemi Rawskiej,

• grodzisko wczesnosredniowieczne z XIII wieku zwane "Anielskq G6re!",
• park miejski usytuowany nad rzekq Rawkq z I potowy XIX wieku - uznawany

byt za jeden z pi~kniejszych park6w w stylu angielskim na terenie Ksi~stwa
Warszawskiego,

• neoklasycystyczny ratusz z I potowy XIX wieku - dzis siedziba wtadz miasta,
• p6znobarokowy kosci6t wraz z budynkiem dawnego kolegium jezuickiego,
• Kosci6t 00. Pasjonist6w z konca XVIII wieku wraz z klasztorem,
• Kosci6t ewangelicko - augsburski i szpital Sw. Ducha z II potowy XIV wieku.

4.8. Pomoc spoleczna
Przemiany spoteczne, kt6re dokonujq si~ w naszym kraju opr6cz aspekt6w
pozytywnych, przynoszq wiele zjawisk niepokojqcych, skutkujqcych tym, ze cz~s6
os6b wymaga wsparcia ze strony instytucji udzielajqcych r6znego rodzaju pomocy.
Na trudnq sytuacj~ wptywajq m.in. problemy b~dqce konsekwencjq zmian
zachodzqcych w obszarach zycia spotecznego i gospodarczego. Najtrudniejszym
problemem panstwa jest niewqtpliwie bezrobocie. Generuje ono szereg
niekorzystnych zjawisk spotecznych tj. ub6stwo, bezradnos6 w sprawach opiekunczo
-wychowawczych, uzaleznienia i przest~pczos6.



W Rawie Mazowieckiej instytucjq pomagajqcq osobom i rodzinom, kt6re
utracity zdolnosc samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach jest Miejski
Osrodek Pomocy Spotecznej (MOPS). Instytucja ta udziela pomocy w formie
finansowej, rzeczowej, pracy socjalnej, poradnictwa prawnego i psychologicznego.

Zgodnie z Ustawq 0 pomocy spotecznej prawo do swiadczen z pomocy
spotecznej przystuguje osobom i rodzinom, kt6rych doch6d netto na osob~ w rodzinie
nie przekracza ponizszych kwot, zwanych "kryterium dochodowym":

1) osoba samotnie gospodarujqca - 477zt,
2) osoba w rodzinie, w kt6rej doch6d na osob~ nie przekracza kwoty - 351zt,

przy jednoczesnym wystqpieniu co najmniej jednej z nast~pujqcych okolicznosci:
sieroctwo, bezdomnosc, potrzeba ochrony macierzynstwa lub wielodzietnosci,
bezrobocie, niepetnosprawnosc, dtugotrwata choroba, bezradnosc w sprawach
opiekunczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (zwtaszcza w
rodzinach niepetnych lub wielodzietnych), alkoholizm, narkomania, trudnosci w
przystosowaniu do zycia po opuszczeniu zaktadu karnego, kl~ska zywiotowa lub
ekologiczna, przemoc w rodzinie, brak umiej~tnosci w przystosowaniu do zycia
mtodziezy opuszczajqcej plac6wki opiekunczo-wychowawcze, trudnosci w integracji
os6b, kt6re otrzymaty status uchodzcy, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

Najcz~sciej wyst~pujqce przyczyny przyznawania pomocy w latach 2003-
2009, wraz z liczbq korzystajqcych z pomocy przedstawiono w tabeli ponizej.

Przyczyny Liczba rodzin w latach

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ub6stwo 560 513 469 431 343 316 325
Bezrobocie 441 412 387 351 275 238 262
Niepefnosprawnosc 331 223 225 214 221 206 220
Dfugotrwafa choroba 118 123 126 171 199 249 285
Bezradnosc w sprawach opiekunczo
wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego w tym: 178 154 106 106 112 107 91
a) rodziny niepefne 129 106 91 72 79 77 71
b) rodziny wielodzietne 26 25 15 34 33 30 20
Problem alkoholowy 135 121 116 126 54 69 91
Ochrona macierzynstwa 58 51 48 37 40 59 66
Bezdomnosc 17 15 8 9 11 11 17
Sieroctwo 0 1 0 1 1 0 0
Zdarzenie losowe 0 2 1 0 2 6 1
Przemoc w rodzinie 0 0 0 1 2 1 4
Sytuacja kryzysowa 0 0 0 20 0 0 0
Trudnosci w przystosowaniu do zycia po
opuszczeniu zakfadu karnego 7 3 5 4 8 7 18



Brak dochodu lub doch6d os6b czy rodzin na bardzo niskim poziomie wraz z
bezrobociem, niepetnosprawnosciq i dtugotrwatq chorobq stanowiq najcz~stsze
przyczyny korzystania ze swiadczen pomocy spotecznej.

Formy pomocy, stosowane przez Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w
Rawie Mazowieckiej, przedstawione zostaty w tabeli ponizej.

Liczba os6b w latach
Formy pomocy

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Renty socjalne (do VIII 2003r.) 112 - - - - - -
Zasilki stale dla os6b - - - - -
wychowujqcych dzieci specjalnej
troski (do IV 2004r.) 28 21

Zasilki stale (do IV 2004r.-zasilki
stale wyr6wnawcze) 82 86 93 92 90 79 93

Macierzynskie zasilki okresowe - - - - -
(do VIII 2004r.) 18 10

Skladki na ubezpieczenie - - - - -
spoleczne 42 27

Skladki na ubezpieczenie
zdrowotne 105 53 59 65 63 59 72

Zasilki piel~gnacyjne (do - - - - -
IV2004r.) 69 14

Specjalistyczne uslugi
opiekuncze 8 8 8 8 7 7 8

Uslugi opiekuncze 51 51 56 53 58 60 69

Zasilki okresowe 165 261 254 234 228 131 78

Zasilki celowe 512 490 509 507 412 358 404

Zasilki celowe w wyniku
zdarzenia losowego 0 0 1 0 1 6 1

Zasilki celowe specjalne 6 32 24 60 54 61 79

Udzielenie schronienia osobom
bezdomnym 8 10 5 4 3 0 0

Dozywianie uczni6w w szkolach 307 209 - - - - -
Posilki dla os6b doroslych 4 98 - - - - -
Oplata za pobyt dziecka w
przedszkolu 2 0 0 0 0 0 0

Bilety kredytowe 0 0 0 0 0 0 0

Rzqdowy program "Posilek dla -
potrzebujqcych"(od XII 2005r.)

264 591 416 568 520 493

Rzqdowy program "Wyprawka - - - - -
szkolna" 39 23

Program "Lek"(od V 2004r.) - 123 203 222 120 97 102

IPomoc rzeczowa 48 65 40 46 28 30 30



Doptata do koszt6w pobytu w
Domu Pomocy Spotecznej 0 0 3 7 10 12 8
Pomoc pieni~i:na dla rodzin - - - - -
rolniczych w zwiqzku z SUSZA. 42 19
Praca socjalna 475 691 655 566 307 400 400
Pomoc w zatatwianiu spraw - -
urz~dowych i innych 162 140 150 152 160
Poradnictwo specjalistyczne w - -
szczeg61nosci prawne i
psychologiczne 153 254 203 150 179
tqcznie liczba os6b obj~ta
r6i:nymi formami pomocy 1119 953 980 947 760 1001 971

Zmiany w zakresie zadan realizowanych przez pomoc spotecZnq na
przestrzeni lat pokazujq szeroki i zr6znicowany katalog swiadczen. Do najcz~sciej
udzielanych swiadczen w systemie pomocy spotecznej nalezq swiadczenia
niepieni~zne takie jak: praca socjalna, "PosHek dla potrzebujqcych", ustugi
opiekuncze, posHek oraz swiadczenia pieni~zne- zasHki: celowe, state i okresowe.

Opr6cz ww. form pomocy Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej podejmuje
dziatania zwiqzane z udzieleniem wsparcia r6znym grupom os6b, m.in. poprzez
organizacj~ r6znorodnych imprez, spotkan okolicznosciowych oraz seminari6w
szkoleniowych.
W Iistopadzie 2002 r. Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej w Rawie Mazowieckiej
zostat zakwalifikowany do udziatu w projekcie: "CAL jako metoda integracji i
przeciwdziatania wykluczeniu spotecznemu" finansowanym z programu Phare Acces
2000. Program okresla, iz osrodek pomocy spotecznej moze bye idealnym miejscem
do bycia centrum aktywizujqcym mieszkanc6w, odpowiadajqcym na r6zne potrzeby
lokalnej wsp61noty nie ograniczajqc si~ przy tym do wqsko poj~tej pomocy
spotecznej. Celem projektu jest zwi~kszenie efektywnosci i jakosci spotecznego
oddziatywania osrodka pomocy spotecznej. Zatozeniem programu Centr6w
Aktywnosci Lokalnych jest aktywizowanie spotecznosci lokalnej i tworzenie poczucia
przynaleznosci do danego miejsca i lokalnej grupy, otwarcie si~ na rzeczywiste
problemy spotecznosci.

Podsumowujqc analiz~ problem6w lokalnych z perspektywy pomocy
spotecznej nalezy podkreslie iz pomoc spoteczna stanowi ostatnie ogniwo wsparcia
publicznego. Po wyczerpaniu mozliwosci uzyskania pomocy z tytutu utraty
zatrudnienia z urz~du pracy bqdz systemu ubezpieczen spotecznych , po
wystqpieniu niepetnosprawnosci w znaczny spos6b ograniczajqcej mozliwosci
jednostki do samodzielnego rozwiqzywania trudnej sytuacji bytowej czy tez z powodu
dtugotrwatej choroby w bardzo szybkim okresie czasu rodzina moze popase w stan
gt~bokiego ub6stwa.
SWiadczenia dost~pne w systemie pomocy spotecznej majq za cel przede wszystkim
udzielenie pomocy w rozwiqzywaniu trudnej sytuacji, kt6ra powinna bye stanem
przejsciowym. SWiadczenia realizowane bezgot6wkowo majq na celu zapobieganie



wykorzystywania udzielanej pomocy nie zgodnie z przeznaczeniem. Niezb~dne jest
doskonalenie i rozw6j infrastruktury socjalnej i edukacyjnej polegajqcej na
integrowaniu systemu zabezpieczenia spotecznego. Budowanie aktywnej
spotecznosci lokalnej powinno opiera6 si~ na monitorowaniu potrzeb, profilaktyce i
edukacji spotecznej oraz rozwoju ustug, szczeg61nie tych kt6re zaktywizujq i
umozliwiq usamodzielnienie.

Z dniem 1 maja 2004 r. realizatorem swiadczen rodzinnych oraz swiadczen
alimentacyjnych w miescie Rawa Mazowiecka jest Miejski Osrodek Pomocy
Spotecznej.

Gt6wnym celem ustaw 0 swiadczeniach rodzinnych, zaliczce alimentacyjnej i
pomocy osobom uprawnionym do aliment6w jest wspieranie rodzin z dzie6mi. Stqd
tez w przypadku swiadczen z tej gat~zi zabezpieczenia spotecznego jedynym
bezwzgl~dnym kryterium dla rodzin majqcych na utrzymaniu dzieci jest doch6d, zas
jedynym podstawowym swiadczeniem jest swiadczenie pieni~zne w okreslonej
wysokosci.

Rodzaj swiadczenia Liczba swiadczen w latach
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zasitek rodzinny 8570 16582 21241 24092 20516 17095
Dodatek z tyt. urodzenia dziecka 28 72 97 106 100 91
Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu
wychowawczego 673 840 944 908 1022 1021
Dodatek z tyt. samotnego wychowywania
dziecka 3508 4006 1129 11110 924 708
Dodatek z tyt. ksztalcenia i rehabilitacji
dziecka niepelnosprawnego 252 566 829 897 951 934
Dodatek z tyt. wychowywania dziecka w -
rodzinie wielodzietnej 980 2812 2358 2123 1961
Dodatek z tyt. rozpocz~cia roku szkolnego 741 1194 1502 1329 1010 1039
Dodatek z tyt. rozpocz~cia nauki poza
miejscem zamieszkania 118 284 375 332 204 87
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia - -
dziecka 198 183 180 203
Swiadczenie piel~gnacyjne 187 369 397 386 396 353
Zasitek piel~gnacyjny 455 1341 2528 3106 3447 3832
Skladki na ubezpieczenie emerytalno - -
rentowe 328 326 292 329 297
Skladki na ubezpieczenie zdrowotne - 106 100 98 95 88

Zasitek rodzinny i dodatki ustala si~ biorqc pod uwag~ kryterium dochodowe
dotyczqce dochodu netto /tj. po odliczeniu podatku dochodowego i sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne/, kt6ry wynosi 504 zt. na osob~ w rodzinie lub
583 zt. na osob~ jesli w rodzinie wychowuje si~ dziecko niepetnosprawne.



Jednorazowa zapomoga z tytutu urodzenia dziecka - tzw. "becikowe" - 1.000 zt.
jednorazowo. SWiadczenie to przyznawane jest niezaleznie od wysokosci dochod6w.

SWiadczeniami opiekunczymi wymienionymi w ustawie oswiadczeniach
rodzinnych Sq: swiadczenie piel~gnacyjne i zasitek piel~gnacyjny.

o swiadczenie piel~gnacyjne przystuguje osobie kt6ra rezygnuje z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwiqzku z koniecznosciq sprawowania
opieki nad dzieckiem niepetnosprawnym lub osobq wobec kt6rej zgodnie z kodeksem
rodzinnym i opiekunczym ciqzy obowiqzek alimentacyjny.

Zasitek piel~gnacyjny przystuguje dziecku niepetnosprawnemu (z orzeczonq
niepetnosprawnosciq), osobie niepetnosprawnej w stopniu znacznym, osobie
niepetnosprawnej w stopniu umiarkowanym , jesli niepetnosprawnosc powstata w
wieku do ukonczenia 21 roku zycia, osobie, kt6ra ukonczyta 75 lat. SWiadczenie
piel~gnacyjne i zasitek piel~gnacyjny Sq formq wsparcia, 0 kt6rq mogq ubiegac si~
osoby bez wzgl~du na sytuacj~ dochodowq.

Obecnie funkcjonujqca Ustawa 0 pomocy osobom uprawnionym do aliment6w
gwarantuje pomoc finansowq osobom uprawnionym do aliment6w, a kt6rych
egzekucja stata si~ bezskuteczna. SWiadczenie to w 2008 r. zastqpito zaliczk~
alimentacyjnq. Warunkiem przyznania swiadczen z funduszu alimentacyjnego jest
bezskutecznosc egzekucji i spetnienie kryterium dochodowego okreslonego w
ustawie. Bezskutecznosc egzekucji oznacza egzekucj~, w wyniku kt6rej w okresie
ostatnich dw6ch miesi~cy nie wyegzekwowano petnej naleznosci z tytutu zobowiqzan
alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasqdzonych aliment6w.

Tab. 53.Swiadczenia alimentacyjne w latach 2004-2009
Rodzaj swiadczenia Liczba swiadczen w latach

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Zaliczka alimentacyjna - 381 1651 1595 1244 -
Fundusz alimentacyjny - - - - 311 1947

Powyzsza tabela wskazuje, iz w 2009 r wzrosta Iiczba swiadczen
przyznawanych z funduszu alimentacyjnego.

W zwiqzku z wypetnianiem zadan Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej
podejmuje wsp6tprac~ z:
1. Instytucjami, w tym :

• Biuro Rady Miasta Rawa Mazowiecka (Radni Miasta)
• Straz Miejska
• Powiatowy Urzqd Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Sqd Rejonowy Wydziatlll Rodzinny i Nieletnich (zesp6t kuratorski)
• Komornik Sqdowy przy Sqdzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej
• Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego



• Rawsko-Mazowiecka Sp6tdzielnia Mieszkaniowa
• Powiatowa Komenda Policji
• Miejska Komisja do Spraw Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych
• Przychodnie
• Media (Radio Victoria, Gtos Rawy Mazowieckiej i Okolicy, Dziennik t6dzki
• Wiadomosci Dnia)

2. Zwiqzkami i Stowarzyszeniami, w tym:
• Polski Czerwony Krzyz - Zarzqd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
• Polski Zwiqzek Niewidomych - Koto Terenowe
• Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekun6w dzieci Niepetnosprawnych "Dobro

Dzieci"
• Rawskie Stowarzyszenie Hospicjum "Obudzmy NadziejE(
• Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa"
• Stowarzyszenie "Pogotowie Rodzinne" im. Jolanty Fadeckiej
• Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin" (Swietlica Srodowiskowa)
• Rodzinny Osrodek Formacji Chrzescijanskiej Zgromadzenia Misjonarzy Krwi

Chrystusa
• Parafialny Zesp61 Charytatywny CARITAS przy Parafii p.w. NP NMP

3. Parafiami
4. Plac6wkami Kulturalno-Oswiatowymi, w tym:

• Szkoty podstawowe i gimnazjalne
• Miejski Dom Kultury
• Zesp61 Plac6wek Specjalistycznych

5. Wsp6tpraca z miejscowymi przedsi~biorcami:
• Apteka "Verbena" - od 2004r. realizacja programu "Lek"
• Sktady opatowe - realizacja programu pomocy rzeczowej w formie opatu:

1) ANDI-KUBA
2) ZHU "Rosgaz".

Na lata nast~pne Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej planuje nast~pujqce
dziatania;
1) Utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla os6b starych, chorych

niepetnosprawnych.
2) Utworzenie swietlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
3) Wyst~powanie z wnioskiem 0 likwidacj~ barier architektonicznych.
4) Wyst~powanie z wnioskiem 0 organizowanie wi~kszej Iiczby prac interwencyjnych

dla os6b bezrobotnych szczeg61nie dla os6b z wyksztatceniem podstawowym i
zawodowym.

5) Tworzenie lokalnych program6w ostonowych na rzecz mieszkanc6w miasta.
6) Wspieranie i rozw6j dziatan profilaktycznych majqcych na celu zmniejszenie

wykluczenia spotecznego.
7) Rozwijanie pracy socjalnej metodq srodowiskowq CAL.



4.9. Bezpieczenstwo
Jakosc zycia mieszkanc6w uzalezniona jest r6wniez od poziomu

bezpieczenstwa na terenie miasta. Wedlug danych statystycznych Komendy
Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej od 2003 roku do Iistopada 2008 roku
stwierdzono lqcznie 6061 przest~pstw, w tym przest~pstw kryminalnych 3783.
Najwi~kszq liczb~ przest~pstw, wynoszqcq 1200 stwierdzono w roku 2006, zas
najmniejszq, wynoszqcq 739 w roku 2008 (analiza i procentowy wzrost
przest~pczosci potwierdza iz rok 2008 winien zakonczyc si~ najmniejszq Iiczbq
przest~pstw) W latach 2003-2008 liczba przest~pstw stwierdzonych przekraczala w
latach 2003-2006 Iiczb~ 1000 zas lata 2007-2008 wskazujq, ze b~dzie ona nizsza
od 900 Kwestia wykrywalnosc w poszczeg61nych latach przedstawia tabela ponizej.

2003 2004 2005 2006 2007 I-X2008
wykrywalnosc 75.9 70.8 72.0 79.3 74.0 76.5
og61na
wykrywalnosc 61.5 57.6 59.9 63.2 63.9 67.2
kryminalna

Rodzaje i Iiczby bezwzgl~dne wraz z dynamikq w odniesieniu do
poszczeg61nych okres6w sprawozdawczych przedstawiono w tabeli ponizej

Wyszczeg61nienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Liczba przest~pstw stwierdzonych 1179 1057 1027 1200 859 739
Dynamika przest~pstw ogrnem w 89.65% 97.16% 116.84% 71.6% 86.30%
por6wnaniu do roku poprzedniego
Podejrzani 648 580 631 600 605 492
Czyny nieletnich 77 86 76 64 61 77
Osoby nieletnie - sprawcy czyn6w 69 59 71 57 54 49
karalnych
Przest~pstwa 0 charakterze 728 701 640 634 600 480
kryminalnym
W tym czyny nieletnich 75 84 69 59 59 75
Dynamika przest~pstw kryminalnych 96.29% 91.29% 93.75% 94.60% 80.0%
w por6wnaniu do roku poprzedniego
zab6jstwa 2 2 2 2 1 0
W tym czyny nieletnich 0 1 0 0 0 0
S6jki i pobicia 33 30 27 19 27 22
W tym czyny nieletnich 2 9 4 5 8 1
Rozboje, kradzieze Jozb6jnicze i 43 27 23 29 17 17
wymuszenia rozb6jnicze
W tym czyny nieletnich 10 2 4 5 7 4
Kradzieze 197 200 198 128 133 138
W tym czyny nieletnich 17 7 26 14 4 11
Kradzieze samochod6w 24 33 32 15 11 10



W tym czyny nieletnich 0 0 0 0 2 1
Kradzieze z wlamaniem 130 111 78 75 68 40
W tym czyny nieletnich 7 12 4 5 11 5
Przest~pstwa z Ustawy 0 50 31 32 37 95 7
przeciwdzialaniu narkomanii
W tym czyny nieletnich 12 0 1 1 0 2
Przest~pstwa drogowe 269 191 188 247 158 171
W tym czyny nieletnich 1 0 1 1 1 2
Prowadzenie pojazdu w stanie 245 176 170 222 135 154
nietrzeZwosci
W tym czyny nieletnich 1 2 3 1 1 2

Jak wykazuje powyzsze zestawienie najmnleJsza Iiczb~ przest~pstw a
charakterze kryminalnym popetniono w roku biezqcym i szacowana jej liczba na
zakonczenie roku nie powinna przekroczyc wartosci 580. Okresem a najwyzszym
zagrozeniu przest~pczosciq kryminalna byt rok 2003. Mimo spadku zagrozenia
przest~pczosciq kryminalna w 2008 roku stwierdzono duzy udziat nieletnich w
popetnianiu tych przest~pstw, byto to 77 czyn6w karalnych na koniec pazdziernika
2008 roku a analiza i posiadana wiedza wskazuje, ze rok 2008 maze zamknqc si~
Iiczbq okoto 100 czyn6w nieletnich a charakterze kryminalnym.

Przest~pczosc zwiqzana z kradziezq rzeczy cudzej wacha si~ ad trzech lat na
zblizonym poziomie. Na uwag~ zastuguje tu ograniczenie jej w por6wnaniu z latami
2003-2005 a blisko 60 czyn6w rocznie przy czym wzrost wykrywalnosci w tej
kategorii tylko w roku 2008 wyni6st 14,8% w por6wnaniu do analogicznego okresu
roku ubiegtego i utrzymuje si~ na poziomie 49.1 % co daje najwyzszy wsp6tczynnik
wykrywalnosci w tej kategorii w catym wojew6dztwie t6dzkim. Podobnie rzecz ma si~
w kategorii wtaman potqczonych z kradziezami samochod6w gdzie w latach 2003-
2005 w liczbach bezwzgl~dnych wynosito to w okolicy 30 takich przypadk6w zas lata
2007 -2008 Iiczba ta oscyluje w granicach 10 przy czym rok 2008 to 100%
wykrywalnosc naszej jednostki w tej kategorii.

W analizowanym okresie czasu na terenie Rawy Mazowieckiej doszto do 122
wypadk6w drogowych, kt6rych najcz~stszymi przyczynami byto wymuszenie
pierwszenstwa przejazdu, wtargni~cie pieszego pod nadjezdzajqcy pojazdu jak i
przekroczenia dozwolonej pr~dkosci. Za najbardziej zagrozone miejsca uznano:

1. UI. Tomaszowskq
2. AI. Konstytucji 3 go Maja
3. PI. Pitsudskiego
4. UI. Zwolinskiego
5. ciqgi dr6g krajowych Nr 8 i Nr 72.

Niepokoi wciqz duza Iiczba ujawnien przez policjant6w kierujqcych pojazdami
w stanie nietrzezwosci lub po spozyciu alkoholu. Na przestrzeni ostatnich szesciu lat
srednia zatrzyman tych os6b wynosi 183.6 rocznie.

Opr6cz Policji ochronq spokoju i porzqdku w miejscach publicznych zajmuje
si~ r6wniez Straz Miejska, kt6ra podejmuje wiele interwencji z zakresu porzqdku i
bezpieczenstwa publicznego, jak i wspomaga Komend~ Powiatowq Policji w wielu



przedsi~wzi~ciach realizowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka , jak
chociazby zabezpieczenie imprez masowych, dziatania zwiqzane ze swi~tem 1 i 11
Iistopada. Ponadto Straz Miejska indywidualnie ale takze w patrolach mieszanych z
policjantami patroluje miejsca szczeg61nie zagrozone i te w kt6rych najcz~sciej
dochodzi do zakt6cen tadu i porzqdku publicznego, jak r6wniez przepis6w Prawa 0
Ruchu Drogowym. Wysoki poziom wsp6tpracy utrzymywany jest juz od wielu lat co
niewqtpliwie ma wptyw na podniesienie bezpieczenstwa w miescie.

Bardzo istotnq inicjatywq wtadz miasta Rawa Mazowiecka byto na przestrzeni
2007 i 2008 roku sfinansowania tak zwanych stuzb ponadnormatywnych. Polega to
na optacaniu przez Urzqd Miasta stuzb petnionych przez policjant6w w czasie
wolnym od obowiqzk6w stuzbowych. Skierowanie dzi~ki temu przedsi~wzi~ciu
dodatkowych patroli na teren miasta pozwolito - jak wykazuje powyzsza analiza - na
znaczne ograniczenie przest~pczosci co ma bardzo istotny wptyw na poczucie
bezpieczenstwa mieszkanc6w naszego miasta.

Opr6cz Policji ochronq spokoju i porzqdku w miejscach publicznych zajmuje
si~ r6wniez Straz Miejska, kt6ra podejmuje wiele interwencji, z zakresu porzqdku
i bezpieczenstwa publicznego. Funkcjonariusze Strazy Miejskiej patrolujq m.in.
miejsca, gdzie najcz~sciej dochodzi do zakt6cen porzqdku i spokoju publicznego
oraz podejmujq dziatania w celu zapewnienia bezpiecznego dojscia dzieci
i mtodziezy do szk6t a takze interweniujq w przypadku tamania przepis6w prawa
o ruchu drogowym.
Od kilku lat utrzymuje si~ wsp6tpraca Strazy Miejskiej oraz Policji. Wptywa to
pozytywnie na wzrost i10sci oraz jakos6 podejmowanych interwencji z zakresu
porzqdku i bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona spokoju i porzCldkuw miejscach publicznych
W ramach ochrony spokoju i porzqdku w miejscach publicznych, patrole

rawskiej Strazy Miejskiej podejmujq wiele interwencji, z zakresu porzqdku i
bezpieczenstwa publicznego. Duzq uwag~ przywiqzuje si~ do prewencyjnego
oddziatywania stuzby porzqdkowej, jakq jest straz. Sam fakt obecnosci straznik6w w
wielu miejscach jest wystarczajqcy, aby nie dochodzito do zakt6cen porzqdku i
spokoju publicznego.
W tym celu funkcjonariusze patrolujq przede wszystkim miejsca, gdzie najcz~sciej
dochodzi do zakt6cen porzqdku i spokoju publicznego tj. na terenach osiedli
mieszkaniowych, terenach zielonych ( park miejski, OSIR).

Bezpieczenstwo dzieci i mtodziezy
Bezpieczenstwo dzieci jest przez Straz Miejskq traktowane priorytetowo

w ramach programu "Bezpieczna droga do szkoty", kt6ry ma na celu podniesienie
poziomu bezpieczenstwa komunikacyjnego uczni6w szk6t podstawowych i



gimnazj6w na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Wzrost nat~zenia ruchu pojazd6w
kolowych w okolicach plac6wek oswiatowych spowodowany zwi~kszajqcq si~ liczbq
pojazd6w w znaczqcy spos6b wplynql na obnizenie poczucia bezpieczenstwa wsr6d
uczni6w i ich rodzic6w, zwlaszcza klas pierwszych szk61 podstawowych. W
odpowiedzi na postulaty kierowane przez dyrektor6w szk61 oraz rodzic6w, Straz
Miejska wyszla naprzeciw oczekiwaniom spolecznym i zaangazowala
znaczne sHy i srodki w celu realizacji wyzej wymienionego programu.
W trakcie roku szkolnego funkcjonariusze Strazy Miejskiej nadzorujq przejscia dla
pieszych w rejonach plac6wek oswiatowych - przy szkolach podstawowych nr 1 i nr 2
oraz przeprowadzajq codziennie kontrole okolic szk61. Podczas prowadzanych
czynnosci straznicy reagujq na wszelkie przejawy wykroczen drogowych
popelnianych zar6wno przez kierowc6w jak i pieszych.
Dodatkowym dzialaniem majqcym poprawic bezpieczenstwo byly kontrole pomiaru
przekraczania dozwolonej pr~dkosci przez kierujqcych pojazdami samochodowymi
w okolicach szk61. Celem tego dzialania bylo wyeliminowanie pirat6w drogowych
kt6rzy stwarzali duze zagrozenie. Sukcesem jest to, ze w ani jednej szkole obj~tej
programem nie doszlo do wypadku drogowego z udzialem uczni6w.
Straznicy zabezpieczajq r6wniez imprezy szkolne-dyskoteki, uprzednio zgloszone
przez dyrektor6w lub organizator6w.

Straznicy miejscy wykonujq patrole szkolne w szkolach podstawowych i gimnazjach.
Patrole szkolne wykonywane Sq, co najmniej dwa razy w tygodniu w kazdej szkole
podstawowej i gimnazjum oraz po kazdorazowym zgloszeniu telefonicznym
pracownik6w szk61.

Czystosc w miescie
W ramach utrzymania czystosci i porzqdku w miescie w okresie zimowym

funkcjonariusze Strazy Miejskiej prowadzq wzmozone kontrole pod wzgl~dem
przestrzegania obowiqzku nalozonego na wlascicieli nieruchomosci w kontekscie
odsniezania chodnik6w polozonych wzdluz ich posesji . Kontrole stanu chodnik6w
przeprowadzane Sq na biezqco podczas wykonywania patroli terenu miasta.
Dzialania straznik6w w znacznej mierze zdyscyplinowaly wlascicieli i zarzqdc6w
nieruchomosci.
Straznicy miejscy dzialajqc w zakresie utrzymania czystosci
i porzqdku w miescie oraz ochrony srodowiska przeprowadzajq kontrole
nieruchomosci, sprawdzajq przede wszystkim, czy wlasciciele posesji zawarli
umowy ze specjalistycznq firmq na wyw6z odpad6w zgodnie z obowiqzujqcymi w tym
zakresie przepisami ustawy
i uchwaly Rady Miasta.
Straznicy Miejscy dbajqc 0 czystosc i porzqdek w mleSCle przeprowadzajq na
biezqco kontrol~ stanu utrzymania czystosci na terenach miejskich obj~tych
kontraktami. W wyniku kontroli stwierdzone uchybienia i stosowne uwagi przekazane
Sq do Naczelnika wydzialu GK UM.



Kontrola ruchu drogowego
W ramach czuwania nad porzqdkiem i kontrolq ruchu drogowego

funkcjonariusze Strazy Miejskiej interweniujq na biezqco w przypadku tamania
przepis6w prawa 0 ruchu drogowym. Do najcz~stszych wykroczen zaliczyc mozemy
nie respektowanie znak6w 836- zakaz zatrzymywania, 81 - zakaz wjazdu i 82 -
zakaz ruchu oraz naruszanie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub
zespotu pojazd6w 0 dmc przekraczajqcej 16 ton lub 0 dtugosci przekraczajqcej 12
m. Waznym elementem kontroli ruchu drogowego Sq kontrole miejsc parkingowych
dla os6b niepetnosprawnych. Gt6wnie podczas kontroli tych miejsc Straz Miejska
stosuje urzqdzenia do blokowania k6t na podstawie art. 130a ust.
8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 0 Ruchu Drogowym.

Od wrzesnia 2007 r. do marca 2008 r. prowadzona byta przez Straz
Miejskq akcja pod nazwq "Fotoradar". 8yt to dodatkowy element dziatan
prewencyjnych w zakresie bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Gt6wnym jego celem
byto ograniczenie pr~dkosci pojazd6w poruszajqcych si~ po terenie naszego miasta,
a co za tym idzie zmniejszenie ilosci wypadk6w i kolizji drogowych. Analizy
statystyczne wskazujq, ze gt6wnq przyczynq wypadk6w drogowych na terenie
miasta jest przekraczanie dozwolonej pr~dkosci przez kierujqcych. W zwiqzku z
powyzszym straznicy podj~1i zdecydowane dziatania majqce na celu zmniejszenie
ilosci wypadk6w drogowych oraz ich skutk6w w szczeg6lnosci poprzez: kontrol~
nadmiernej pr~dkosci. Pomiary pr~dkosci odbywaty si~ gt6wnie na odcinkach dr6g
gdzie wg statystyk policyjnych dochodzito do najwi~kszej Iiczby zdarzen i drogi, kt6re
znajdujq si~ w bezposrednim sqsiedztwie plac6wek pedagogicznych gdzie za gt6wny
cel postawiono bezpieczenstwo dzieci i mtodziezy.
Rozwazana jest mozliwosc zakupu urzqdzenia samoczynnie ujawniajqcego i
rejestrujqcego przekraczanie przez kierujqcych dozwolonej pr~dkosci na terenie
Miasta Rawa Mazowiecka, celem doposazenia i oddziatywania prewencyjnego.

WspOtpraca Z Policjq
W dalszym ciqgu istotnym elementem dziatalnosci Strazy Miejskiej byta stata

wsp6tpraca z Komendq Powiatowq Policji w Rawie Mazowieckiej. W dniu 1 marca
2007r. 8urmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podpisat porozumienie z Komendantem
Powiatowym Policji w sprawie szczeg6towych form i sposob6w wsp6tpracy Policji ze
Strazq Miejskq.
W okresie sprawozdawczym wsp6tpraca ta polegata gt6wnie na nast~pujqcych
dziataniach:
1. 8iezqcych spotkaniach przedstawicieli obydwu jednostek celem wymiany
informacji 0 zagrozeniach w zakresie bezpieczenstwa i porzqdku publicznego.
2. Koordynacji dziatan prewencyjnych.



3. Oyzurni KPP i 8M telefonicznie informowali si~ wzajemnie 0 biezqcych
wydarzeniach majqcych wptyw na stan bezpieczeristwa i porzqdku publicznego i w
razie potrzeby koordynowali wsp61ne dziatania.
4. Funkcjonariusze wsp61nie podejmowali dziatania 0 charakterze akcyjnym na rzecz
bezpieczeristwa i porzqdku publicznego oraz przeciwdziatania przypadkom
naruszania prawa, w tym m.in.: bezpiecznej drogi do szkoty, kontroli pr~dkosci
pojazd6w.
5. 8traznicy osadzali nietrzezwych w policyjnych pomieszczeniach dla os6b
zatrzymanych do wytrzezwienia.
7. Funkcjonariusze 8M zatrzymali przekazali Policji osoby w zwiqzku z
popetn ien iem przest~pstwa.
8. 8traznicy i policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu porzqdku publicznego
podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych, zgromadzeri i
uroczystosci, w tym imprez masowych .
9.Podj~lismy r6wniez wsp61ne skoordynowane dziatania wakcjach:
a ) "Bezpieczne ferie na terenie powiatu Rawskiego"
b) "Ozieri wagarowicza "
c) "Zakoriczenie roku szkolnego" na terenie powiatu
d) "Wakacje" organizowanych przez KPP w Rawie Mazowieckie
e) Catoroczne wsp61ne patrole popotudniowe w dni najbardziej zagrozone
wynikajqce
z comiesi~cznych analiz zdarzeri na terenie miasta .
Uwzgl~dniajqc charakter i zakres wykonywanych zadari przez obydwie formacje,
wsp6tpraca ta przebiegata bardzo dobrze i nie napotykata na utrudnienia mogqce
miec negatywny wptyw na stan bezpieczeristwa i porzqdku publicznego na terenie
miasta.

Wsp6tpraca z Sctdem Rejonowym
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka, wyznaczyt Urzqd Miejski w Rawie

Mazowieckiej jako zaktad pracy dajqcy mozliwosc odpracowania kary ograniczenia
wolnosci oraz niesciqgalnej grzywny poprzez swiadczenie pracy spotecznie
uzytecznej .
W ten spos6b swojq szans~ na resocjalizacj~ w drodze ergoterapii otrzymujq osoby,
kt6rych sytuacja materialna uniemozliwia lub w znacznym stopniu ogranicza
mozliwosc uiszczenia grzywny natozonej w drodze wyroku sqdu, a odpracowanie
kary uchroni je przed aresztem.
Burmistrz Miasta organizacj~ oraz nadz6r i kontrol~ nad pracq skazanych powierzyt
8trazy Miejskiej. Osoby z zasqdzonymi wyrokami pracowaty przy porzqdkowaniu
teren6w miejskich i biezqcym utrzymaniu czystosci dr6g. 8kazani brali udziat w
pracach porzqdkowych na terenie miasta,
w plac6wkach oswiatowych, oraz na terenie 08iR w Rawie Mazowieckiej. W ramach
tych prac porzqdkowych na terenie miasta osoby te sprzqtaty pasy zieleni, place
zielone oraz r~cznie odchwaszczali chodniki a w okresie zimowym usuwali pryzmy
sniegu przy przejsciach dla pieszych.



Wsp6tpracy z instytucjami i wydziatami UM
W ramach wsp6tpracy z instytucjami i wydziatami UM funkcjonariusze Strazy

Miejskiej wykonujq:
- wywiady srodowiskowe dla potrzeb Wydziatu Spraw Obywatelskich,
- dor~czajq wezwania do stawiennictwa si~ na MKRPA,
- uczestniczq w kontrolach punkt6w sprzedazy alkoholu z MKRPA. Straz Miejska w
zakresie konwojowania wartosci pieni~znych dla potrzeb gminy, wykonuje konwoje
na potrzeby Gminy.
Straz Miejska informuje r6wnlez okreslone stuzby 0 wyst~pujqcych
nieprawidtowosciach uciqzliwych dla mieszkaric6w naszego miasta, takich jak: dziury
w jezdniach i chodnikach, zalegajqcy piach przy kraw~znikach, uszkodzone bqdz
brakujqce znaki drogowe, niezabezpieczone studzienki kanalizacyjne i
telekomunikacyjne, uszkodzone budki telefoniczne itp.
Straz Miejska w Rawie Mazowieckiej bierze r6wniez czynny udziat w zabezpieczaniu
imprez i uroczystosci 0 charakterze masowym, paristwowym, religijnym, kulturalnym
i sportowym - w tym :

• Wielkq Orkiestr~ SWiqtecznej Pomocy,
• imprezy masowe tj. Noce bluesowe - Dni Rawy Mazowieckiej, Koncerty na

Tarasie OSIR, kt6rych petnq dokumentacje zwiqzanq z przeprowadzeniem
imprezy masowej opracowata i przygotowata SM, jak r6wniez dokonywata
kontroli w/w imprez masowych pod wzgl~dem zgodnosci przebiegu imprezy
masowej z warunkami okreslonymi w zezwoleniu,

• obchody Wielkanocy, Boze Ciato, Oktawa Bozego Ciata,
• uroczystosci: 3 maja, 15 sierpnia,
• straznicy zabezpieczali i pomagali organizacyjnie w piknikach osiedlowych

organizowanych przez RMSM, MOPS i organizacje mtodziezowe.



Celem analizy SWOT jest wskazanie istotnych stabych i mocnych stron
miasta, jakie wynikajq z istniejqcego stanu jego zagospodarowania i z dotychczas
osiqgni~tego poziomu rozwoju, z cech srodowiska przyrodniczego oraz ze struktury
spoteczno - demograficznej. Stabe strony Sq cechami niekorzystnymi dla dalszego
rozwoju miasta, natomiast mocne strony Sq czynnikami w r6znym stopniu
sprzyjajqcymi rozwojowi.

Wynikiem analizy SWOT jest kwalifikacja znaczenia stabych i mocnych stron
Rawy Mazowieckiej, jako zagrozen i szans na pobudzanie dalszego jego rozwoju
i doprowadzenie do uruchomienia samoczynnych mechanizm6w rozwojowych, to
znaczy mechanizm6w pozostajqcych poza aktywnym oddziatywaniem wtadz
samorzqdowych miasta. Zagrozenia wynikajq z wielu stabych stron i z negatywnych
uwarunkowan zewn~trznych, cz~sto potqczonych mi~dzy sobq. Szanse Sq oparte na
mocnych stronach, ich potqczonym dziataniu w przysztosci oraz na wsp6tdziataniu
z nimi wielu korzystnych uwarunkowan zewn~trznych.

Ocenie miasta w kategoriach stabych i mocnych stron oraz zagrozen i szans
poddano wszystkie dziedziny i kwestie opracowane w diagnozie stanu istniejqcego
a majqce najwi~ksze znaczenie dla rozwoju Rawy Mazowieckiej. W ponizszym
zestawieniu umieszczono najwazniejsze z nich.



Mocne strony Slabe strony
- Centralne pototenie na tie kraju oraz dobra - Nitszy nit w innych gminach miejskich
dost~pnosc komunikacyjna w oparciu 0 istniejqcy wojew6dztwa odsetek os6b z wytszym
i planowany uktad komunikacyjny (drogi wyksztatcen iem.
ekspresowe, autostrady). - Starzenie si~ spoteczenstwa (wzrost liczby
- Dobry stan srodowiska naturalnego - czyste os6b w wieku poprodukcyjnym).
rzeki i zalew rekreacyjny. - Niski poziom zamotnosci mieszkanc6w.
- Korzystna struktura wiekowa ludnosci - duty - Niedostateczna ilosc nowych obszar6w
odsetek ludnosci w wieku produkcyjnym. aktywizacji zawodowej.
- Istniejqca infrastruktura edukacyjna. - Trudne warunki startu dla mtodych.
- Dodatni przyrost naturalny. - Niekorzystna struktura ustug (przewaga ustug
- Miasto powiatowe, petniqce watne funkcje dla nierynkowych).
swoich mieszkanc6w i powiatu. - Umiarkowane tempo rozwoju sredniej i drobnej
- Tradycje zwiqzane z sektorem przetw6rstwa przedsi~biorczosci.
rolno-spotywczego. - Stabo wykorzystane Tereny Osrodka Sportu i
- Dobrze przygotowane tereny inwestycyjne- Rekreacji, zwtaszcza w okresie letnim.
strefy przemystowe. - Niedostatecznie rozwini~ta infrastruktura
- Oferta teren6w pod rozw6j aktywnosci turystyczna.
gospodarczej. - Niedoinwestowana infrastruktura stutby
- Zabezpieczone podstawowe potrzeby bietqce zdrowia.
oraz rezerwa w zakresie gospodarki wodno- - Degradacja tkanki urbanistycznej centrum
sciekowej, dostaw gazu oraz energii elektrycznej. miasta.
- Gospodarka komunalna - cz~sc mieszkanc6w - Brak odpowiedniej infrastruktury dla
obj~ta selektywnq zbi6rkq odpad6w. niepetnosprawnych.
- Unikatowa wartosc historyczna wybranych - Niska aktywnosc spoteczna mieszkanc6w.
obiekt6w (barkowe koscioty, zamek, park
miejski).
- Cykliczne imprezy kulturalne odbywajqce si~ na
terenie miasta.



Szanse Zagrozenia
- Bliskosc todzi i Warszawy (rynk6w zbytu, - Drenaz ludnosci do wi~kszych osrodk6w (w tym
osrodk6w dyfuzji wiedzy i nowych technologii). Warszawy i todzi).
- Planowana lokalizacja lotniska (transportowego - Negatywne procesy demograficzne (starzenie
i osobowego) w sqsiedztwie Rawy Mazowieckiej. si~ spoteczeristwa, malejqcy przyrost naturalny i
- Utrzymanie trendu spadku bezrobocia. rzeczywisty).
- Nowe inwestycje (m.in. w strefach - Post~pujqce ubozenie spoteczeristwa w wyniku
przemystowych ). braku wzrostu dochod6w i zwi~kszenie Iiczby
- Podniesienie atrakcyjnosci turystycznej w os6b zagrozonych patologiami spotecznymi.
oparciu 0 istniejqce walory naturalne (zalew), - Niedostosowanie kwalifikacji zawodowych do
obiekty zabytkowe i kulturowe. wymagari rynku pracy.
- Dobre warunki rozwoju sport6w popularnych i - Brak rozwoju zaplecza ustugowego dla sfery
rekreacji dla mieszkaric6w i turyst6w. gospodarczej.
- Zr6i:nicowanie oferty mieszkaniowej i stopniowa - Pogorszenie stanu bezpieczeristwa cywilnego
poprawa warunk6w mieszkaniowych. w wyniku narastania przest~pczosci wsr6d
- Wzmocnienie tendencji do samozatrudnienia w nieletnich.
sektorze ustug oraz handlu. - Brak kapitatu hamujqcy rozw6j infrastruktury
- Post~powanie procesu decentralizacji paristwa turystycznej.
(zwi~kszenie dochod6w wtasnych samorzqdu - Brak dziatari z zakresu kumulowania kapitatu z
miasta). kilku zr6det ( w tym PPP*).
- Dost~p do srodk6w zewn~trznych (fundusze - Niska absorpcja funduszy UE.
strukturalne, srodki budzetu paristwa). - Narastanie pasywnych i roszczeniowych
- Poprawa potqczeri z aglomeracjq warszawskq i postaw spotecznych.
t6dzkq w wyniku budowy autostrad.
- Przyspieszenie procesu renowacji centrum
miasta.
- Dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej w
tym kanalizacyjnej oraz drogowej w celu
stworzenia warunk6w rozwoju
przedsi~biorczosci.
- Rozbudowa bazy noclegowej i podniesienie
standard6w.
- Mozliwosc wykorzystania obiekt6w
zabytkowych i zalewu dla rozwoju ustug.
- Rozw6j rozrywki i imprez opartych na
mozliwosciach regionu - przyroda, kultura,
rzemiosto, folklor, sport, przedstawienia, tarice i
spiew, koncerty, prelekcje.



6. Projekcja przyszlosci

6.1. Zalozenia wejsciowe
Przysztosc gospodarcza i spoteczna miasta b~dzie w znacznym stopniu

uwarunkowana zasadniczymi czynnikami obiektywnymi, jakie warto uwzgl~dnic
w podstawach projekcji przysztosci.

Po pierwsze rozw6j aglomeracji warszawskiej i t6dzkiej wywota wi~ksze
zainteresowanie inwestycyjne ich strefami wptyw6w na zapleczu, zwtaszcza na
terenach wsp61nych wptyw6w. W ich obr~bie jest potozona Rawa Mazowiecka. Jest
to zatozenie dotyczqce sp6jnosci gospodarczej miasta z jego zurbanizowanym
otoczeniem.

Po drugie lokalna administracja samorzqdowa w Rawie Mazowieckiej (miejska
i powiatowa) b~dzie aktywnie wykorzystywac pomoc z funduszy strukturalnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t6dzkiego. Miasto
i jego najblizsze otoczenie b~dzie uwzgl~dniane takze w przedsi~wzi~ciach obj~tych
sektorowymi programami operacyjnymi.

Po trzecie w skali makroekonomicznej wzrosnie znaczenie turystyki i rekreacji,
zar6wno w sferze konsumpcji, jak i w sferze dochod6w sektora rynkowego, a takze
w podazy miejsc pracy.

Po czwarte wzrosnie zainteresowanie wyksztatconej mtodziezy, zwtaszcza
Warszawy i todzi wyborem miejsca zamieszkania we wsp61nej strefie wptyw6w tych
miast. Poprawi to og61ny poziom wyksztatcenia spoteczenstwa tej strefy, co moze
objqc w istotnym stopniu takze Raw~ Mazowieckq. Coraz lepiej wyksztatcone
spoteczenstwo miasta jest warunkiem poprawy sp6jnosci spotecznej.

Po piqte aktywnymi czynnikami rozwojowymi stanq si~ drogi krajowe
i wojew6dzkie przebiegajqce przez Raw~ Mazowieckq. Z tymi drogami zostanie
powiqzany i rozbudowany system dr6g lokalnych. Jest to zatozenie poprawiajqce
sp6jnosc przestrzennq miasta.

Negatywny lub pozytywny uktad owych uwarunkowan obiektywnych wobec
rozwoju miasta wyznacza dwa zasadnicze scenariusze przysztego rozwoju. Sq to
odpowiednio scenariusze zagrozen i szans. Wszystkie inne swiatowe i krajowe
trendy gospodarcze, instytucjonalne i prawne, polityczne, cywilizacyjne b~dq
oddziatywaty na przysztosc miasta poprzez wymienione tu zaktadane
uwarunkowania. B~dzie to miato wptyw gt6wnie na oblicze gospodarcze, spoteczne
i przestrzenne Rawy Mazowieckiej.

Zespolone oddziatywanie wymienionych uwarunkowan moze miec r6znq sit~
i skutecznosc. Stqd tez dla przysztosci miasta mozna przewidziec dwa skrajnie
odmienne (brzegowe) scenariusze przysztosci to znaczy, scenariusz zagrozen
i szans. W ich obr~bie wydzielono trzy zasadnicze fazy dotyczqce kolejno:

• . Przygotowania warunk6w rozwoju.
• . Skutecznego wspomagania rozwoju bazy ekonomicznej i podstawowych

standard6w infrastrukturalnych.
• . Osiqgania wyzszych standard6w dobrobytu w miescie.



Faza I. Niska skutecznose dzialan w po/ityce wspomagania rozwoju
Tempo wzrostu ekonomicznego i szerzej, rozwoju gospodarczego w skali kraju nie
b~dzie na tyle wysokie, aby tworzye dogodne warunki pomnazania kapitatu
w miescie. Ciqgte zmiany w prawodawstwie nie poprawiq klimatu przedsi~biorczosci.
Sektorowe programy operacyjne nie b~dq realizowane na tyle rozlegle, aby mogty
dae odczuwalne rezultaty bezposrednie i pozytywne oddziatywania posrednie dla
rozwoju miasta Rawa Mazowiecka. Dziatania wspomagajqce rozw6j obszar6w
metropolitalnych b~dq koncentrowaty si~ w istotnej mierze na rozwoju Warszawy
i todzi, a nie na chaotycznie zurbanizowanym ich zapleczu. Pomoc strukturalna Unii
Europejskiej, realizowana poprzez regionalny program operacyjny, b~dzie jedynie
hamowata pogarszanie si~ sytuacji ekonomicznej i spotecznej miasta. Nie b~dzie
wi~c widocznej poprawy sytuacji na lokalnym rynku inwestycyjnym, zar6wno
w sektorze prywatnym, jak i publicznym.
Zmiany demograficzne b~dq coraz bardziej niekorzystne, co moze bye
spowodowane przewagq emigracji nad imigracjq i przewagq zgon6w nad
urodzeniami. W strukturze wieku mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej wzrosnie udziat
wieku poprodukcyjnego "kosztem wieku przedprodukcyjnego i produkcyjnego".
Wzrosnq wi~c zobowiqzania socjalne i zubozeje struktura popytu na rynku lokalnym.
Warunki przedsi~biorczosci obstugujqcej ten rynek pogorszq si~.
Faza II. Brak istotnego post~pu w rozwoju bazy ekonomicznej i rynku pracy.
Niski popyt na lokalnym rynku konsumpcyjnym wywotany niekorzystnymi zmianami
demograficznymi nie b~dzie tworzyt korzystnego klimatu inwestycyjnego w miescie
w catej sferze przedsi~biorczosci. Nie b~dzie wi~c wiary w sens rozwoju lokalnej
inkubacji przedsi~biorczosci. Wptywy do budzetu lokalnego z tzw. zr6det wtasnych
nie b~dq istotnie powi~kszane. W konsekwencji przedsi~wzi~cia inwestycyjne
w sferze komunalnej nie b~dq na tyle duze, aby zauwazalnie dla mieszkanc6w
miasta poprawiae standardy infrastruktury komunalnej, w tym technicznej
i spotecznej. Stagnacja w gospodarce komunalnej b~dzie kolejnym hamulcem ruchu
inwestycyjnego w sferze przedsi~biorczosci i w budownictwie mieszkaniowym.
Dekoniunktura lokalna w budownictwie umocni kryzys w ustugach budowlanych.
Spotecznose lokalna nie b~dzie istotnie poprawiata swoich warunk6w
ekonomicznych. Brak rozwoju przedsi~biorczosci b~dzie scisle zwiqzany ze
stagnacjq, a nawet recesjq na lokalnym rynku pracy. W konsekwencji mogq bye
kontynuowane niekorzystne zmiany demograficzne w miescie. Mogq takze narastae
zjawiska patologiczne, zwtaszcza wsr6d sfrustrowanej warunkami zycia mtodziezy.
Ci~zar dziatan samorzqdowych i inicjatywy lokalne przesunq si~ wi~c na sfer~
dziatan socjalnych, zapobiegajqcych narastajqcym zagrozeniom w tej sferze.
Faza 11/Brak istotnej poprawy wizerunku miasta
Stagnacja w sferze rynkowej i niekorzystne zmiany demograficzne wptynq nie tylko
na hamowanie rozwoju lecz r6wniez na brak post~pu w sferze sprawnego



funkcjonowania miasta, gl6wnie w standardach infrastrukturalnych. Ta okolicznose
wywoluje zwykle chaos w zagospodarowaniu przestrzennym, powodowany gl6wnie
przez drobnych prywatnych inwestor6w. Wizerunek miasta pod wzgl~dem
funkcjonalnym moze pogarszae si~. Wszystkie dotychczas opisane w tym
scenariuszu sekwencje zdarzen mogq tworzye niekorzystny klimat dla rozwoju funkcji
wyzszego rz~du (ponad-Iokalnych), gl6wnie dla obslugi ruchu turystycznego
i rozwoju infrastruktury w tej dziedzinie. Zabraknie element6w prestizu
przyciqgajqcych inwestor6w. Klimat wybierania Rawy Mazowieckiej jako miejsca
zamieszkania, pracy i przyszlej kariery dla mlodziezy moze bye takze niekorzystny.
W konsekwencji pasma niekorzystnych zdarzen i proces6w spoleczno-
ekonomicznych Rawa Mazowiecka moze stae si~ miejscem trudnej do zlikwidowania
depresji gospodarczej i marginalizacji spolecznej

6.3. Scenariusz szans
Podstawq tego scenariusza jest zalozenie maksymalnie pozytywnego przebiegu
zdarzen, w tym w pi~ciu najwazniejszych grupach uwarunkowan rozwoju miasta.
Polityka rozwoju obszar6w metropolitalnych b~dzie prowadzila do zauwazalnej
poprawy ladu przestrzennego obejmujqcego r6wniez Raw~ Mazowieckq. B~dzie
poprawiala wizerunek miasta. Czynnikami zewn~trznymi tej poprawy b~dq, mi~dzy
innymi:

• . skutecznose wykorzystywania pomocy finansowej Unii Europejskiej,
• . rozw6j turystyki i rekreacji w Rawie Mazowieckiej w oparciu 0 zbiornik wodny

"Tatar" oraz istniejqce dobra kultury materialnej i walory przyrodniczo-
krajobrazowe,

• wzrost zainteresowania wyborem Rawy Mazowieckiej, jako miejsca pracy
i zamieszkania,

• . dost~p do szlak6w komunikacyjnych, Iqczqcych miasto z resztq kraju.
Wymienione uwarunkowania mogq tworzye mechanizm wzrostu skutecznoscie inicjatyw samorzqdu miejskiego, miejscowych przedsi~biorc6w i mieszkanc6w
miasta. W korzystnym klimacie spolecznym kazda inicjatywa rozwojowa b~dzie
zauwazalna.

Faza I Przygotowanie organizacyjne i planistyczne wspomagania rozwoju
lokalnego
Punkt wyjscia do skutecznego wspomagania rozwoju miasta jest dogodny. Samorzqd
tworzy swojq dlugofalowq polityk~ wspomagania rozwoju (strategia). Przygotowuje
lokalne programy i projekty, w tym program rozwoju lokalnego (obecnie w 2005 roku
ten dokument jest juz przygotowany). Porzqdkuje lad przestrzenny poprzez
zaktualizowane studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujqcy
caly obszar miasta. Korzystne bylyby lokalne inicjatywy samoorganizacji
przedsi~biorc6w, zwlaszcza wspomagajqce zakladanie nowych firm i instruujqce
o mozliwosciach korzystania z funduszy unijnych.



Kolejnym elementem natury organizacyjnej jest celowosc budowania lokalnego
systemu marketingu miasta. Marketing-mix powinien objqc nast~pujqce elementy:

• wizj~ korzysci dla wszelkich inwestor6w niezaleznych od samorzqdu
miejskiego, w tym prywatnych (firmy, gospodarstwa domowe) i publicznych
(instytucje i organizacje poza rzqd owe );

• system informacji 0 finansowych warunkach inwestowania i funkcjonowania
w miescie (ceny, taryfy optat i podatk6w lokalnych, koszty sHy roboczej, inne);

• system promocji miasta, wykorzystujqcy m. in. aktualne dokumenty
planowania przestrzennego i programowania rozwoju;

• organizacj~ sprawnej obstugi inwestor6w, zach~cajqcq do inwestowania
w miescie i skracajqcq cykle inwestycyjne.

Rozw6j lokalnego systemu marketingowego jest jednym z najwazniejszych
przedsi~wzi~c tej fazy rozwoju miasta.

Faza /I Rozw6j bazy ekonomicznej i poprawa lokalnych standard6w
infrastrukturalnych.
W tej fazie mozna przewidywac, ze:

• B~dzie rozwijata si~ drobna i srednia przedsi~biorczosc w r6znych dziatach,
gat~ziach i branzach aktywizujqc lokalny rynek pracy i poprawiajqc zamoznosc
mieszkar'tc6w. Powstajqca przedsi~biorczosc b~dzie wspomagana r6znymi
funkcjami inkubacyjnymi, w tym prowadzeniem poczqtkujqcych
przedsi~biorc6w przez pierwsze lata dziatalnosci;

• W konsekwencji b~dzie wzrastat popyt na budownictwo mieszkaniowe a wi~c
i ozywienie sektora ustug budowlanych, jak tez sektora rynkowych ustug
lokalnych;

• Trzeba b~dzie stopniowo dostosowywac miasto do wsp6tczesnych
standard6w europejskich pod wzgl~dem wspomagania rozwoju gospodarki
rynkowej. Ze wzgl~du na niewielkq odlegtosc Rawy Mazowieckiej od dw6ch
duzych (Warszawa i t6dz) oraz trzech srednich miast (Skierniewice,
Tomasz6w Mazowiecki, Piotrk6w Trybunalski) mozliwe b~dzie tworzenie
wsp61nego zaplecza organizacyjno instytucjonalnego infrastruktury
ekonomicznej. Przedsi~biorcy rozwijajqcy dziatalnosc gospodarczq na terenie
gminy b~dq w wi~kszosci korzystali z instytucji wspomagajqcych
i obstugujqcych firmy. Niekt6re urzqdzenia, na przyktad inkubacja
przedsi~biorczosci b~dzie mogta tworzyc swoje miejscowe zaplecze w Rawie
Mazowieckiej;

• Budzet miasta powi~kszy dochody wtasne, gt6wnie z sektora
przedsi~biorczosci i rozwijajqcego si~ indywidualnego budownictwa
mieszkaniowego. Og61nie budzet miejski b~dzie wzrastat do tego stopnia, aby
mozna korzystac w wi~kszym stopniu z pomocy unijnej na rozbudow~
infrastruktury technicznej i spotecznej;

• B~dzie mozliwe budowanie brakujqcych w standardach miasta urzqdzer't
infrastruktury technicznej, gt6wnie brakujqcych odcink6w dr6g lokalnych,



rozwoju sieci kanalizacyjnej, usprawnienia gospodarki odpadami, budowy
urzqdzen sportowych i oczyszczalni sciek6w i innych element6w brakujqcej
infrastruktury;

• B~dzie mozliwe kompleksowe urzqdzanie teren6w przeznaczonych dla
budownictwa mieszkaniowego, turystyki, biznesu.

W fazie II mozna spodziewae si~ trzech zasadniczych osiqgni~e w miescie,
wtym:
• . Umocnienia bazy ekonomicznej i poprawy budzetu samorzqdowego,
• . Sytuacji na lokalnym rynku pracy doprowadzajqcej stop~ bezrobocia do

poziomu 5 - 7% (poziom tzw. bezrobocia higienicznego),
• . Przygotowania infrastrukturalnego terenu miasta do rozwoju

przedsi~biorczosci, budownictwa mieszkaniowego i funkcji ponad-Iokalnych.

Faza 11/Budowanie korzystnego wizerunku miasta
o korzystnym wizerunku miasta b~dzie stanowit jego wyglqd (tad estetyczny),
struktura funkcji (w tym znaczenie funkcji wyzszego rz~du), relacje przestrzenne tych
funkcji (tad funkcjonalny), efektywnose przedsi~wzi~e gospodarczych w sferze
rynkowej i publicznej (tad ekonomiczny), standardy okreslajqce poziom zycia (tad
spoteczny) i jakose srodowiska przyrodniczego (tad ekologiczny). W szczeg61nosci w
tej fazie rozwoju nalezy oczekiwae, ze:

• Stopniowo moze bye aktywizowany ruch turystyczno-rekreacyjny, poczqtkowo
majqcy wymiar lokalny i subregionalny, oparty na wypoczynku codziennym
i weekendowym, gt6wnie mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej i powiatu,
a nast~pnie przyjezdnych z duzych i srednich miast (np. z wymienionych
wczesniej sqsiednich osrodk6w);

• Stopniowo moze rozwijae si~ baza d6br turystycznych i obstugi turyst6w.
• Stopniowo mogq tez powstawae nowe formy atrakcyjnosci turystycznej,

nawiqzujqce w oparciu 0 potencjat do istniejqcego zbiornika wodnego. Rawa
Mazowiecka b~dzie mogta stopniowo zyskiwae renom~ regionalnego centrum
ruchu turystycznego;

• Standardy ochrony srodowiska mogq bye wydatnie podniesione poprzez
wdrazanie proekologicznego post~pu technicznego w urzqdzeniach
komunalnych infrastruktury technicznej w urzqdzeniach zabezpieczajqcych
zr6dta emisji zanieczyszczen, w skutecznej poprawie gospodarki odpadami
komunalnymi i przemystowymi;

• Powierzchnia teren6w uzytkowanych rolniczo prawdopodobnie spadnie.
Jednakze moze bye potrzebne powi~kszenie i atrakcyjne urzqdzenie zielonych
teren6w otwartych, poprawiajqcych mikroklimat;

• Wi~kszego znaczenia nabierze ochrona d6br dziedzictwa kulturowego. Nie
tylko ochrona istniejqcych obiekt6w zabytkowych lecz r6wniez nawiqzanie do
tradycji w architekturze budowanych obiekt6w w przysztosci umocni
tozsamose kulturowq miasta.



Potqczenie miasta z dwiema drogami krajowymi, w tym nr 8 z Warszawy do Katowic
i z drogq nr 72 do todzi pozwoli tym bardziej na dostrzeganie wszelkiego produktu

miejskiego, sktadajqcego si~ a og61ny wizerunek Rawy Mazowieckiej.

6.4. Zarys wizji przyszlosci
Przeciwdziatanie zagrozeniom i aktywizowanie szans w dziataniach strategicznych
powinno prowadzi6 do:
1) rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji lokalnej i tworzenia warunk6w

dost~pnosci do dr6g zewn~trznych miasta;
2) wyprzedzajqcego osiqgania wysokich standard6w jakosci srodowiska

przyrodniczego poprzez racjonalnq i nowoczesnq gospodark~ odpadami
komunalnymi i przemystowymi, petne wyposazenie w kanalizacj~ sanitarnq
i deszczowq obszaru miasta, a takze ochron~ Rawki przed inwazjq budownictwa,
zwtaszcza w dolinie tej rzeki;

3) tworzenia kompleksowych system6w rozwoju przedsi~biorczosci w miescie
w scistej wsp6tpracy z samorzqdem wojew6dztwa t6dzkiego, jak tez z instytucjami
infrastruktury ekonomicznej, takimi jak: agencje i fundacje, izby gospodarcze,
banki i fundusze oraz z innymi powstajqcymi instytucjami i organizacjami;

4) zmniejszania si~ liczby bezrobotnych zarejestrowanych na terenie miasta do
poziomu maksimum 5-7%;

5) wzrostu zamoznosci spotecznosci lokalnej, tworzqcej wi~kszy niz obecnie popyt
na rynku lokalnym na dobra i ustugi komercyjne;

6) wzrostu dochod6w budzetu miasta ze zr6det wtasnych, pozwalajqcego na
finansowanie niezb~dnych przedsi~wzi~6 inwestycyjnych;

7) kompleksowego przygotowania teren6w do rozwoju budownictwa
mieszkaniowego 0 wysokich standardach, gt6wnie dla indywidualnych
inwestor6w;

8) przygotowania infrastrukturalnego Rawy Mazowieckiej do rozwoju turystyki
i sportu;

9) utworzenia i sukcesywnego doskonalenia systemu marketingu turystycznego dla
turyst6w i dla inwestor6w w tej sferze.

Wymienione efekty mogq tworzy6 wiele innych efekt6w, w tym zwtaszcza w
sferze spoteczno-demograficznej. Rawa Mazowiecka moze przyciqga6 wyksztatconq
mtodziez i koncentrowa6 inicjatywy na rzecz spoteczenstwa obywatelskiego w niktym
stopniu obciqzonego socjalnie i opartego na wiedzy oraz znaczqcych dla miasta
inicjatywach gospodarczych.



7.1. Misja strategii - cele nadrz~dne
Misja strategii jest odpowiedziq na pytanie 0 zasadniezym znaezeniu, po co

jest opraeowana i wdrazana strategia wspomagajqea rozw6j miasta. Misja wyraza
gt6wny motyw dziatan na rzeez rozwoju, okreslonyeh w strategii. Wszystkie inne eele
Sq podporzqdkowane misji. Stqd tez nazywa si~ je eelami strategieznymi.
Uwzgl~dniajqe motywy mieszkane6w, uwarunkowania zewn~trzne i wewn~trzne a
takze speeyfik~ naszyeh ezas6w - przynaleznose Polski do Unii Europejskiej a zatem
mozliwose korzystania z funduszy strukturalnyeh tej organizaeji, eel nadrz~dny
wyraza si~ nast~pujqeym hastem:

Poprawa jakosci iycia mieszkafJc6w poprzez zr6wnowaiony rozw6j
cywilizacyjny miasta oraz wzrost jego znaczenia

na arenie regionalnej i krajowej.
Misja zostata oparta na zasadniezej wartosci, jakq jest dobrobyt mieszkane6w

w sferze zyeia materialnego i duehowego. Stqd tez w misji zaznaezony jest rozw6j
eywilizaeyjny implikujqey mi~dzy innymi, umaenianie wartosci kulturowyeh,
rozwijajqey spoteezenstwo informaeyjne, bezpieezenstwo i inne wartosei ludzkie.
Misja akeentuje takze wielostronnie zr6wnowazony rozw6j, a gt6wnie ekologieznie.
Bezpieezenstwo ekologiezne jest warunkiem sprawnosci i bezpieezenstwa w sferaeh
spoteeznej i gospodarezej.

Misja wywotuje uktad jej podporzqdkowanyeh eel6w strategieznyeh, w tym eel
generalny, priorytetowe kierunki dziatan i podporzqdkowane im eele szezeg6towe.

7.2. eel generalny
Generalny eel strategiezny wytyeza gt6wny kierunek wyboru drogi

wspomagania rozwoju miasta. Ma bezposrednio lub posrednio wywotywae rozw6j
wszystkieh oezekiwanyeh w miescie funkeji zewn~trznyeh i lokalnyeh. Jako generalny
eel strategiezny wskazuje si~:

Rawa Mazowiecka miastem atrakcyjnym do inwestowania
i przyjaznym dla jego mieszkailc6w.

Jest to eel oparty na motywaeh marketingu miejskiego prowadzqeego do
wzrostu atrakeyjnosci zycia i inwestowania w mieseie. Wybrane priorytety i eele
operaeyjne majq bye ezynnikami atrakeyjnosei dla wszelkieh uzytkownik6w miasta,
w tym dla inwestor6w, mieszkane6w i przyjezdnyeh. Wspomaganie rozwoju ma
tworzye realnie korzystnq wizj~ dla inwestor6w prywatnyeh i publieznyeh,
funkejonujqeyeh w miescie i zewn~trznyeh. Atrakeyjnose miasta ma bye oparta na
dwu gt6wnyeh ezynnikaeh, to znaezy na funkejaeh zewn~trznyeh (znaezqeyeh na
zewnqtrz) i na. standardaeh zyeia w mieseie, w tym na standardaeh teehnieznyeh
(infrastruktura teehniezna), ekonomieznyeh (przedsi~biorezose i infrastruktura
ekonomiezna), spoteeznyeh (infrastruktura spoteezna, tad przestrzenny,
bezpieezenstwo). Obydwie sktadowe powinny miee swoje odzwierciedlenie
w doborze priorytetowyeh dziedzin dziatan strategieznyeh i operaeyjnyeh.



Warunkiem wzrostu rangi miasta jest jego potozenie mi~dzy dwiema
najwi~kszymi aglomeracjami miejskimi: warszawskq i t6dzkq, oraz otwarcie
komunikacyjne, rozw6j bazy ekonomicznej i funkcji wyzszego rz~du. Jest nim takze
poprawa standard6w funkcjonowania miasta i jego wizerunku jako atrakcyjnego
osrodka zamieszkania i inwestowania. Z tych oczekiwan wprost wynikajq priorytety
rozwojowe. Jednq z funkcji strategii jest doprowadzenie miasta do daleko idqcej
samoczynnosci rozwojowej, polegajqcej na zmniejszaniu potrzeb dziatan
interwencyjnych gt6wnie na rzecz sprawnej gospodarki rynkowej.

7.3. Priorytety rozwojowe
Priorytety rozwojowe Sq wypadkowq uwarunkowan wewn~trznych rozwoju,

wskazanych w analizie SWOT i uwarunkowan zewn~trznych okreslonych w celach
strategicznych dokument6w wyzszego rz~du, w tym: strategii rozwoju wojew6dztwa
t6dzkiego, Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007 - 2013,
w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 - 2013 i w Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju. Uwzgl~dniono takze priorytety Dtugofalowej Strategii
Rozwoju Regionalnego Kraju do 2025 roku opracowanej przez Ministerstwo
Gospodarki. Sq to nast~pujqce priorytety rozwoju miasta:
1. Rozw6j bazy ekonomicznej miasta;
2. Rozw6j kapitalu ludzkiego i aktywizacja rynku pracy;
3. Poprawa standard6w infrastrukturalnych;
4. Rozw6j funkcji wyZszego rz~du;
5. Stala poprawa struktury funkcjonalno-przestrzennej (Iadu przestrzennego).

Priorytety zostaty wybrane zgodnie z zasadq selektywnosci, obowiqzujqcq
w planowaniu strategicznym i operacyjnym. Wybrano je jako dziedziny:
1) problemowe: rynek pracy, struktura funkcjonalno-przestrzenna;
2) strategiczne: standardy infrastrukturalne, otoczenie biznesu oraz wizerunek miasta;
3) wysokiej szansy: przedsi~biorczos6, rozw6j kapitatu ludzkiego i funkcje wyzszego

rz~du.
W dziedzinach problemowych dziatania majq zmniejsza6 tadunek ograniczen

i barier przeszkadzajqcych sprawnemu funkcjonowaniu i rozwojowi "organizmu
miejskiego". W dziedzinach strategicznych dziatania majq stworzy6 warunki
sprawnego funkcjonowania i rozwoju miasta. Natomiast rozw6j dziedzin wysokiej
szansy powinien uruchomi6 mechanizmy samo-pomnazajqce rozw6j miasta, gt6wnie
w sferze ekonomicznej a w konsekwencji w sferach: funkcjonalnej i przestrzennej.
Wszystkie priorytety majq w tej strategii r6wnorz~dne znaczenie.

Baza ekonomiczna miasta stanowi konieczny warunek jego egzystencji. Jest
gt6wnym zr6dtem pomnazania kapitatu na rzecz wszystkich sfer zycia. Jej trzonem
jest przedsi~biorczos6 pomnazajqca kapitat poprzez zysk (korzysci wewn~trzne) firm.
Tworzqc korzysci wewn~trzne podmioty gospodarcze tworzq jednoczesnie
r6znorodne korzysci zewn~trzne, w tym lokalne na rzecz miasta. Sq to miejsca pracy
i dochody ludnosci, podatki i optaty lokalne, koniunktura dla przedsi~biorstw
komunalnych, kooperacja lokalna i wiele innych. Tworzq wreszcie wiedz~ praktycznq



i doswiadczenie zatrudnionych kadr. Tworzq tez zaopatrzenie rynku lokalnego
w dobra konsumpcyjne i gospodarcze.

Baza ekonomiczna jest dziedzinq nie podlegajqcq bezposrednio planowaniu
strategicznemu i operacyjnemu. Poprzez strategi~ mozna tworzye warunki rozwoju
owego trzonu bazy ekonomicznej, kt6rym jest przedsi~biorczose. Wi~kszose tych
warunk6w sku pia si~ w urzqdzeniu w miescie kompleksowego systemu infrastruktury
technicznej i ekonomicznej.

Drugim priorytetem jest rozw6j kapitatu ludzkiego i aktywizacja rynku pracy,
kt6ry w przewazajqcej mierze zalezy od rozwoju przedsi~biorczosci. Polityka rozwoju
kapitatu ludzkiego opiera si~ na wielostronnych dziataniach oswiatowych,
szkoleniowych i dziataniach praktycznych kadr, oraz dziataczy spotecznych we
wszystkich dziedzinach zycia w miescie. Obecnie wszelkiego rodzaju nabywanie
wiedzy i wymiana informacji ksztattuje "spoteczenstwo informacyjne", co b~dzie
miastu pomagato osiqgae coraz wYZSZqkonkurencyjnose.

Warunkiem konkurencyjnosci Sq wysokie standardy techniczne miasta,
uzaleznione od kompleksowego jego wyposazenia w urzqdzenia wodociqgowo-
kanalizacyjne, zaopatrzenie energetyczne, wyposazenie w drogi, parkingi i innq
infrastruktur~ komunikacyjnq, w tym infrastruktur~ wymiany informacji. Stqd tez,
trzecim priorytetem jest rozw6j infrastruktury technicznej, zaliczanej do dziedzin
strategicznych. Jak to juz wczesniej zaznaczono, jest to dziedzina warunkujqca
sprawnose funkcjonowania i rozwoju miasta. Nie ogranicza si~ tylko do tzw. obstugi
technicznej. Obejmuje r6wniez urzqdzenia materialne ustug swiadczonych
publicznie, zwtaszcza w dziedzinach: oswiaty, ochrony zdrowia i pomocy spotecznej,
kultury, sportu i cz~sciowo rekreacji. Sq to w zasadzie urzqdzenia obstugi lokalnej.

Wszelka infrastruktura funkcjonalnie wykraczajqca poza miasto jest traktowana
jako funkcje wyzszego rz~du. Dziedziny do kt6rych nalezy stanowiq
w miescie funkcje jego specjalizacji. Tworzq zewn~trzne zainteresowanie miastem
poprzez specjalny tzw. produkt miejski. W przypadku Rawy Mazowieckiej moze to bye
produkt turystyczny, produkt ustug administracyjnych, urzqdzen i ustug sportu,
specjalistycznej stuzby zdrowia, infrastruktury komunikacyjnej i innych. 1mwi~cej ustug
miasto zdota rozwinqe tym bardziej wzrosnie zainteresowanie miastem. Tym wi~kszy
b~dzie popyt na lokalne ustugi komercyjne. Stqd tez dziatalnose promocyjna a szerzej,
marketingowa b~dzie zorientowana, mi~dzy innymi na rozw6j tych funkcji. 0 wizerunku
miasta nie przesqdzajq funkcje wyzszego rz~du ani tez poziom rozwoju bazy
ekonomicznej, czy infrastruktury. W miescie musi bye jeszcze zauwazany tad
przestrzenny w wielu jego aspektach. Po pierwsze warunkiem sprawnego
funkcjonowania organizmu miejskiego jest jego bezpieczenstwo ekologiczne
a ponadto atrakcyjnose srodowiska przyrodniczego dla mieszkanc6w, w tym zasoby
wody, mikroklimat, przewietrzanie i inne. Po drugie miasto powinno miee warunki
przestrzenne rozwoju bazy ekonomicznej i efektywnie rozmieszczonq zabudow~
z punktu widzenia koszt6w infrastruktury technicznej. Po trzecie powinno miee
zapewnionq dost~pnose do poszczeg61nych funkcji, gt6wnie do ustug. Przeszkodq Sq
wszelkie konflikty sqsiedztwa mi~dzy r6znymi funkcjami. Wreszcie estetyka krajobrazu
miejskiego jest waznym elementem zar6wno dla mieszkanc6w, jak i dla przyjezdnych.



7.4. Cele operacyjne w dziedzinach dzialan wspierajqcych rozw6j miasta
Grupa cel6w operacyjnych jest kolejnq konkretyzacjq cel6w strategicznych

wyzszego rz~du, w tym celu generalnego i priorytet6w rozwojowych. 8tanowi
podstaw~ programowania operacyjnego na szczeblu administracji lokalnej.
Praktycznie wszystkie zadania wyznaczane w obecnym programie rozwoju lokalnego
Rawy Mazowieckiej i w przysztych jego wersjach powinny miescie si~ w tresci
wyznaczonych w strategii cel6w operacyjnych. W miar~ potrzeb ich zestaw powinien
bye cyklicznie aktualizowany w ramach wybranych pi~ciu priorytet6w.

7.4.1. W dziedzinie rozwoju bazyekonomicznej
Rynkowa dziatalnose gospodarcza opierajqca si~ na wszelkiego rodzaju

przedsi~biorstwach prywatnych nie podlega bezposredniemu planowaniu
strategicznemu, co juz wczesniej zostato zaznaczone. Ten sektor ksztattujq
obiektywne prawa rynku oraz zasobnose kapitatowa faktycznych i potencjalnych
inwestor6w prywatnych. Rolq strategii wspomagania rozwoju Rawy Mazowieckiej jest
tworzenie wielostronnie korzystnych warunk6w lokalnych rozwoju przedsi~biorczosci
jako trzonu bazy ekonomicznej. Rozw6j przedsi~biorczosci w najwyzszym stopniu
warunkuje rozw6j miejsc pracy, dochody ludnosci i wptywy do budzetu lokalnego,
a takze do budzetu panstwa. Warunkuje takze aktywnose na lokalnym rynku
kooperacyjnym i inwestycyjnym. W sferze wspomagania rozwoju gospodarczego
okreslone Sq nast~pujqce cele operacyjne:
1.1. Urzqdzanie i promocja stref biznesu.
1.2. Rozw6j infrastruktury lokalnego handlu.
1.3. Tworzenie organizacji i zaplecza inkubacji przedsi~biorczosci.
1.4. Wspieranie rozwoju nowych technologii.
1.5. Tworzenie zintegrowanego systemu promocji miasta w dziedzinie turystyki,
rekreacji i przedsi~biorczosci.
1.6. Wspieranie rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie zabytk6w, wydarzenia
kulturalne, oraz walory naturalne.
1.7. Tworzenie instrument6w wsparcia finansowego dla przedsi~biorc6w.
1.8. Organizacja sprawnej, systemowej obstugi inwestor6w (w tym m.in. informacja
finansowa, prawna z wykorzystaniem leT 5 - - Information and communication
technologies).
1.9. Wspieranie dziatalnosci instytucji okoto-biznesowych.
1.10. Opracowanie i promocja produkt6w i atrakcji turystycznych.

Od poziomu rozwoju bazy ekonomicznej miasta b~dzie w przysztosci zalezato
generowanie aktywnosci gospodarczej w catym powiecie rawskim. B~dzie zalezata
takZe zdolnose samorzqdu lokalnego do przeksztatcania struktury funkcjonalno-
przestrzennej miasta.

Na poziomie lokalnym, instytucjq dziatajqcq na rzecz wspomagania rozwoju
matych i srednich przedsi~biorstw Sq gt6wnie inkubatory przedsi~biorczosci jako
jedna z form aktywizacji lokalnej gospodarki rynkowej, w tym jako bazy ekonomicznej
miasta. Inkubator poprzez dostarczanie odpowiedniej powierzchni na dziatalnose
gospodarczq, obstug~ biurowq i inne ustugi wspierajqce biznes, tworzy nowe miejsca



pracy, zagospodarowuje zb~dne i niewykorzystane obiekty przemystowe, wspiera
rozw6j sektora prYWatnego oraz transfer i komercjalizacj~ nowych technik
i technologii. Gt6wnym celem tworzenia inkubatora przedsi~biorczosci jest zatem:

• wszechstronna pomoc przedsi~biorstwom w promocji, marketingu
i zarzqdzaniu finansami w poczqtkowym okresie dziatalnosci i osiqgni~ciu
stabilizacji;

• . profesjonalne zaistnienie na rynku poprzez osiqgni~cie zdolnosci nie tylko do
przetrwania, ale takze samodzielnego odniesienia sukcesu na rynku;

• tworzenie nowych przedsi~biorstw;
• walki z bezrobociem;
• . zagospodarowanie wolnych teren6w i obiekt6w;
• . tworzenie lokalnych centr6w innowacyjnosci i transfer technologii.

Wzorem niekt6rych, istniejqcych juz inkubator6w w Polsce w ramach tej
jednostki organizacyjnej mogq bye uruchamiane inne (poza typowymi funkcjami
inkubacji poczqtkujqcych firm i nowych przedsi~wzi~e w biznesie) formy pomocy
przedsi~biorczosci, na przyktad fundusz rozwoju przedsi~biorczosci (FRP). Jego cele
to:

• . pobudzanie aktywnosci spotecznosci lokalnej na polu dziatalnosci
gospodarczej;

• kreowanie swiadomosci roli przedsi~biorczosci wtasnej w rozwoju
spotecznosci lokalnej i

• promowanie przedsi~biorczosci wsr6d bezrobotnych;
• tworzenie warunk6w i mozliwosci realizacji lokalnych przedsi~wzi~e

gospodarczych;
• . gromadzenie i pozyskiwanie lokalnych funduszy z przeznaczeniem ich na

zwi~kszanie srodk6w FRP;
• . wspieranie i uzupetnianie dziatan administracji rzqdowej i samorzqdowej

w programie aktywnej walki z bezrobociem.
W szczeg61nosci FRP realizuje takie zadania jak:
1) udzielanie pozyczek i wsparcia kapitatowego, bqdz finansowego w formie innej niz
pozyczki osobom bezrobotnym i innym podmiotom spetniajqcym warunki okreslone
przez Regulamin FRP;
2) udzielanie wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wniosk6w pozyczkowych
wszystkim zainteresowanym.
Trzecim wreszcie ogniwem przy inkubatorze przedsi~biorczosci moze bye osrodek
wspierania przedsi~biorczosci. Jego funkcje skupiajq si~ na dziatalnosci oswiatowej
i popularyzatorskiej. Jest to swoista szk6tka przedsi~biorczosci, zorganizowana
w podobny spos6b jak dziatajq popularne tego typu organizacje we Francji. Do zadan
Osrodka nalezy:

• przygotowywanie i uaktywnianie os6b bezrobotnych do rozpocz~cia wtasnej
dziatal nosci;



• staJa wsp6Jpraca z dyrekcjami szk6J srednich w celu wprowadzenia do
program6w edukacyjnych element6w myslenia przedsi~biorczego i pomaganie
w kreowaniu wizerunku przedsi~biorcy;

• zach~canie i uczenie samodzielnosci absolwent6w szk6J srednich do
tworzenia przez nich stanowisk pracy, w zaleznosci od posiadanych
kwalifikacji i umiej~tnosci;

• regularna wsp6Jpraca z Powiatowym Urz~dem Pracy w celu dostosowania
program6w edukacyjnych osrodka do potrzeb i intencji bezrobotnych;

• organizowanie i prowadzenie szkolen 0 tematyce dostosowanej do poziomu
i potrzeb przyszJych i obecnych zarzqdzajqcych firmami;

• doradztwo ekspert6w w dziedzinach niezb~dnych do samodzielnego
prowadzenia dziaJalnosci gospodarczej;

• prowadzenie i uaktywnianie banku danych 0 dziaJajqcych przedsi~biorstwach
w celu uJatwiania kontakt6w i zach~cania do wymiany doswiadczen mi~dzy
firmami;

• tworzenie bazy materiaJ6w szkoleniowych z fachowq Iiteraturq;
• prowadzenie szkolen i seminari6w dostosowanych do specyfiki potrzeb rynku.

Jednostka organizacyjna inkubatora moze podejmowae r6wniez inne
inicjatywy na rzecz rozwoju przedsi~biorczosci, takie jak aktywnose ekonomiczna
bezrobotnych i przygotowywanie do zawodu mJodziezy szkolnej. Mozna powoJae
Forum Zatrudnienia, tworzqce siee przepJywu informacji 0 rynku pracy i 0

organizowanych szkoleniach, przygotowujqcych do zawodu jak tez do
przekwalifikowania zawodowego bezrobotnych. Forum zatrudnienia moze peJnie rol~
generatora przepJywu informacji 0 popycie i podazy miejsc pracy, oraz moze
wsp6Jpracowae z instytucjami obsJugujqcymi bezrobocie i rynek pracy.

Innq jeszcze inicjatYWq inkubatora moze tez bye program aktywizacji
mJodziezy w formie mlodziezowych mini-przedsi~biorstw. Celem takiego programu
mogJoby bye praktyczne zapoznanie mJodziezy z dziaJaniem przedsi~biorstwa,
pobudzanie jej do tw6rczych inicjatyw w zakresie gospodarki rynkowej, oraz
wdrazanie poczucia odpowiedzialnosci za podejmowane decyzje.

7.4.2. W dziedzinie aktywizacji rynku pracy i rozwoju kapitalu ludzkiego
Aktywizacja rynku pracy i rozw6j kapitaJu ludzkiego jest obecnie sferq

najbardziej problemowq, zwJaszcza rynek pracy. W Rawie Mazowieckiej potrzebny
jest wi~c dalszy rozw6j przedsi~biorczosci tworzqcy nowe miejsca pracy. Stqd tez
potrzebny jest rozw6j marketingu miejskiego, zorientowanego na inwestor6w
lokalnych i zewn~trznych. Potrzebne jest r6wniez krzewienie kultury gospodarczej,
zwJaszcza podwyzszajqcej skJonnose mieszkanc6w miasta do podejmowania
przedsi~wzi~e gospodarczych, umacniajqcych zywotnose firm istniejqcych
i sprzyjajqcej zakJadaniu nowych. W tym zakresie potrzebny jest na terenie miasta
dobry klimat i samoorganizacja przedsi~biorc6w. Potrzebna jest wielostronna pomoc
dorosJej i wyksztaJconej mJodziezy w zakresie inkubacji przedsi~biorczosci.



Dziatania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy uj~te Sq w ponizszych
siedmiu celach:
2.1. Budowanie spoteczenstwa informacyjnego (wyr6wnywania dysproporcji
w zakresie dost~pu i wykorzystania technik spoteczenstwa informacyjnego);
2.2. Aktywizacja zawodowa absolwent6w oraz os6b pozostajqcych bez pracy;
2.3. Wyr6wnanie szans edukacyjnych dzieci i mtodziezy (realizacja program6w
stypendialnych);
2.4. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy (w tym m.in. samo-zatrudnienie,
organizowanie rob6t publicznych);
2.5. Rozw6j plac6wek szkolenia zawodowego i zmian kwalifikacji;
2.6. Umacnianie plac6wek szkolnictwa sredniego;
2.7. Tworzenie warunk6w imigracji absolwent6w szk6t wyzszych do miasta;
2.8. Budowanie spoteczenstwa obywatelskiego (wzmacnianie wi~zi lokalnych
i budowanie tozsamosci, wspieranie integracji spotecznej, podnoszenie swiadomosci
ekologicznej mieszkanc6w);
2.9. Podejmowanie i rozwijanie wsp6tpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi
(umowy partnerskie z miastami blizniaczymi, wymiana doswiadczen).

Wymienione cele operacyjne uwzgl~dniajq dziatania stanowiqce zar6wno
stron~ popytOWq na prac~, jak tez popraw~ jakosci oferowanej pracy. Szczeg61nq
rol~ b~dzie odgrywato ztozone, wieloaspektowe i dtugofalowo wdrazane dziatanie na
rzecz tworzenia spoteczenstwa informacyjnego. Warunkiem wst~pnym tego dziatania
jest rozw6j petnej infrastruktury informacyjnej w miescie. Drugim jeszcze
wazniejszym warunkiem jest tworzenie wieloaspektowego popytu na informacj~
i dost~p do informacji, co nie jest juz zasadniczq funkcjq samorzqdu. Szeroko
rozumiany rynek informacji w Rawie Mazowieckiej b~dzie m6gt rozwijae si~
samoczynnie, jezeli tylko miasto b~dzie "przyciqgato" ludzi wyksztatconych i tworzyto
warunki aktywnosci gospodarczej oraz spotecznej.

W ramach zwi~kszenia dost~pnosci do technik informacyjnych istnieje
potrzeba wdrozenia systemu edukacyjno - informatycznego w plac6wkach oswiaty i
kultury. W sktad systemu edukacyjno - informatycznego "Szybciej, lepiej, skuteczniej
- rawska eOswiata" b~dq wchodzity nast~pujqce elementy:

1. Portal informacji oswiatowej - portal b~dzie zr6dtem informacji 0 stanie
edukacji w Gminie. W jednym miejscu b~dq zgromadzone m.in.: dane
statystyczne 0 edukacji w Gminie, aktualne informacje z zakresu prawa
oswiatowego, r6znego rodzaju raporty obejmujqce mi~dzy innymi wyniki
egzamin6w zewn~trznych przeprowadzanych w szkotach.

2. Platforma edukacyjna wyposaiona w zasoby multimedialne - platforma
powinna bye wirtualnym srodowiskiem ksztatcenia i pracy, dzi~ki kt6remu
szkota b~dzie mogta efektywnie wspierae nauk~ i nauczanie. Umieszczone na
platformie narz~dzia powinny wspomagae szkoty m.in.: przy organizacji,
administrowaniu i pracy pedagogicznej. Narz~dzia te powinny bye tez
pomocne zar6wno podczas prowadzenia samej lekcji, jak i przy jej
przygotowywaniu i p6zniejszej analizie, a takze do dokumentowania wynik6w
uczni6w, jak i do komunikowania si~ z innymi nauczycielami, uczniami i



rodzicami. Platforma powinna zapewniae uzytkownikowi kazdej szkoty
zar6wno nauczycielowi, jak i uczniowi dost~p w dowolnym miejscu i czasie do
rozbudowanej bazy multimedialnych zasob6w edukacyjnych do nauki
przedmiot6w matematyczno -przyrodniczych tj. matematyki, przyrody, biologii,
chemii, fizyki oraz przedsi~biorczosci. Zasoby powinny bye pogrupowane w
odpowiednie kategorie utatwiajqce ich lokalizacj~, a dost~p do nich mozliwy
przez zaawansowane narz~dzia wyszukiwania.

3. System planowania i analiz budietowych (w tym arkusze organizacyjne
szk6t oraz modut planowania lekcji dla szk6t) - system ten stanowie b~dzie
elektroniczne narz~dzie pozwalajqce na zarzqdzanie edukacjq w Gminie
poprzez planowanie organizacyjne i finansowe. Jednoczesnie stanowie b~dzie
nowoczesne narz~dzie do gromadzenia i analizowania danych
organizacyjnych, kadrowych i finansowych, stanowiqcych podstaw~ do
przygotowania organizacji plac6wek oswiatowych. Dane dotyczqce organizacji
oswiaty b~dq gromadzone poprzez wczytywanie do centralnej bazy danych
zatwierdzonych wczesniej elektronicznych arkuszy organizacyjnych kazdej
plac6wki oswiatowej. Dost~p do bazy danych powinien bye mozliwy przy
uzyciu przeglqdarki internetowej. Dla zapewnienia bezpieczenstwa danych,
uzytkownicy b~dq otrzymywae tzw. petne uprawnienia lub uprawnienia do
wykonywania wybranych operacji z wykorzystaniem danych odnoszqcych si~
do wszystkich lub wybranych jednostek sprawozdawczych.

4. Aplikacje finansowo ksiflgowe - przy ich pomocy zostanie usprawniony
proces prowadzenia rachunkowosci i sprawozdawczosci budzetowej. W jego
ramach zostanie zapewniona obstuga rozrachunk6w, gospodarki pieni~znej,
gospodarki sktadnikami majqtkowymi, gospodarki magazynowej, prowadzenie
rejestru um6w, sprzedazy, zakup6w i rejestru VAT oraz fakturowanie.
Jednoczesnie aplikacje b~dq zgodne z powszechnie przyj~tymi zasadami
prowadzenia rachunkowosci oraz z obowiqzujqcymi przepisami prawa
powszechnego, dotyczqcymi procedury planowania, sprawozdawczosci i
zasad prowadzenia rachunkowosci budzetowej oraz zasad prowadzenia
rozliczen publiczno-prawnych.

5. Aplikacje do obslugi kadr i plac - aplikacje powalq prowadzie sp6jnq
polityk~ personalno-ptacowq. Za jego pomocq b~dzie mozna gromadzie
wszelkie dane dotyczqce historii zatrudnienia pracownik6w, dzi~ki czemu
b~dzie mozliwa kontrola poprawnosci zbieranej dokumentacji oraz
automatyczne tworzenie wymaganych raport6w i sprawozdan - centralny
rejestr danych 0 wszystkich zatrudnionych w plac6wkach oswiatowych.
Dodatkowo zgromadzone dane b~dzie mozna analizowae w zakresie
zatrudnienia pracownik6w pedagogicznych, administracji i obstugi oraz os6b, z
kt6rymi zawarto umowy cywilnoprawne.

6. System zarzCl.dzania informacjCl. 0 uczniu (modut umozliwiajqcy kontrol~
spetniania obowiqzku nauki, sekretariat, elektroniczny dziennik)
oprogramowanie powinno pozwolie organowi prowadzqcemu w petni
kontrolowae spetnianie obowiqzku szkolnego i obowiqzku nauki, przez co



zostanie zwi~kszona skutecznose egzekwowania tych obowiqzk6w od os6b,
kt6re Sq do tego prawem zobowiqzane, czyli rodzic6w dzieci i mtodziezy
uchylajqcej si~ od ucz~szczania do szkoty. Natomiast szkotom powinno
utatwie prowadzenie ksiqg uczni6w.

7. Naber do przedszkoli - oprogramowanie powinno pom6c w usprawnieniu
procesu naboru do przedszkoli poprzez eliminacj~ zjawiska blokowania
miejsc. Dodatkowo powinno wspierae proces gromadzenia informacji 0 ofercie
edukacyjnej przedszkoli i warunkach rekrutacji.

8. Internetowy Serwis Prawa Oswiatowego - serwis powinien zawierae m.in.
ujednolicone teksty akt6w prawnych publikowanych w Dziennikach Ustaw i
Monitorach Polskich, a takze obowiqzujqce akty prawne (w tym zarzqdzenia,
decyzje i ok6lniki) publikowane w Dzienniku Urz~dowym Ministra Edukacji
Narodowej, Dzienniku Urz~dowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Dzienniku Urz~dowym Ministra Sprawiedliwosci, Dzienniku Urz~dowym
Ministra Finans6w - w zakresie oswiaty. Ma dawae mozliwose analizy nie
tylko biezqcego brzmienia dokument6w, ale r6wniez odnosie si~ do stanu
prawnego obowiqzujqcego wczesniej oraz opublikowanego, a jeszcze nie
obowiqzujqcego - funkcjonalnose ta powinna bye wywotywana w spos6b
bardzo prosty i czytelny dla kazdego.

9. System e-informacji kulturalnej - ma na celu polepszenie dost~pnosci do
oferowanych ustug kulturalnych.

7.4.3. W dziedzinie poprawy standard6w infrastrukturalnych
Infrastruktura techniczna
Jest to dziedzina okres/ajqca techniczne warunki funkcjonowania i rozwoju Rawy
Mazowieckiej, w tym funkcji produkcyjnych i uslugowych, obslugi ludnosci, a takZe
zasob6w mieszkaniowych. W og61nej ocenie standardy obslugi technicznej miasta Sq
w zasadzie zaspokojone. JednakZe we wszystkich dzialach wymagane Sq pewne
uzupelnienia sieci lub modemizacja urzqdzen. Dotyczy to sieci kanalizacyjnej
i oczyszczania miasta, zaopatrzenia energetycznego, a takZe gospodarki odpadami.
Potrzeby dalszego rozwoju okres/ajq nast~ujqce cele operacyjne:
3.1. Uzupetnianie sieci i modernizacja uktadu komunikacyjnego wraz z infrastrukturq
towarzyszqcq (w tym: parkingi, chodniki, sciezki rowerowe, oswietlenie, urzqdzenia
bezpieczenstwa ruchu);
3.2. Rozw6j infrastruktury i podnoszenie standard6w sieci wodno - kanalizacyjnych;
3.3. Usprawnianie systemu energetycznego (gaz, en. cieplna, elektroenergetyka);
3.4. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami (w tym m.in. modernizacja
sktadowiska odpad6w komunalnych Pukinin).
Najwi~ksze problemy koncentrujq si~ w dziedzinie komunikacji, a takze
w zakresie gospodarki odpadami statymi (niepetna segregacja odpad6w
i niewystarczajqce zabezpieczenie sktadowiska odpad6w komunalnych).



Infrastruktura spoteczna w mlescle okresla warunki zycia i funkcjonowania
mieszkaric6w miasta. Warunkuje zaspokajanie ich podstawowych potrzeb w zakresie
powszechnej edukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy spotecznej, zycia
kulturalnego, utozsamiania si~ z miejscem zamieszkania, zycia towarzyskiego
a szerzej, spotecznego oraz codziennej rekreacji poza wtasnym mieszkaniem.
Szczeg61ne miejsce w infrastrukturze spotecznej zajmuje poprawa poziomu
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, warunkujqcych rozw6j zycia rodzinnego.
3.5. Modernizacja zasob6w mieszkaniowych i przygotowywanie teren6w dla
budownictwa;
3.6. Modernizacja istniejqcej bazy oraz uzupetnianie wyposazenia technicznego
miejscowych plac6wek stuzby zdrowia, oswiaty, kultury i sportu;
3.7. Stata poprawa funkcjonowania systemu pomocy spotecznej (w tym dla os6b
niepetnosprawnych) i przeciwdziatanie marginalizacji mieszkaric6w miasta;
3.8. Przywracanie osobom niepetnosprawnym warunk6w (instytucjonalnych
i materialnych) do sprawnego funkcjonowania w zyciu spotecznym i zawodowym;
3.9. Stata poprawa lokalnego systemu bezpieczeristwa cywilnego, sanitarnego
i ekologicznego;

Realizacja wyznaczonych cel6w operacyjnych determinowac b~dzie jakosc
i standard zycia obecnych i potencjalnych mieszkaric6w Rawy Mazowieckiej
i powiatu rawskiego.

7.4.4. W dziedzinie funkcji wyz5zego rz~du
Funkcjq wyzszego rz~du w miescie jest dziatalnosc spoteczna i gospodarcza,

wywotujqca potrzeb~ przyjazdu korzystajqcych spoza miasta do miejsca swiadczenia
ustugi. 1m rozleglejszy jest obszar zainteresowania okreslonym rodzajem ustug
istniejqcych w miescie, tym wyzsza jest ich ranga. Og6t funkcji wyzszego rz~du
w miescie stanowi 0 jego randze. Stanowi 0 niej nie tylko zasi~g znaczenia
poszczeg61nych ustug, lecz r6wniez ich urozmaicenie. W celach operacyjnych
przewiduje si~ rozw6j nast~pujqcych funkcji wyzszego rz~du:
4.1. Rozw6j infrastruktury handlowo-wystawienniczej;
4.2. Rozw6j d6br i produkt6w turystycznych;
4.3. Rozw6j specjalistycznych ustug medycznych (poprawa jakosci i dost~pnosci do
systemu ratownictwa medycznego, poprawa jakosci lecznictwa specjalistycznego
zar6wno stacjonarnego jak i ambulatoryjnego);
4.4 Zmniejszenie luki cywilizacyjnej poprzez modernizacj~ i rozbudow~ infrastruktury
kultury;
4.5. Rozw6j bazy sportowej i rekreacji;
4.6. Podejmowanie inicjatyw kulturalnych;
4.7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i aktywna ochrona zabytk6w.

Problematyka dziedzictwa kulturowego naszego regionu jest szczeg61nie

waznym obszarem zainteresowania i aktywnosci wtadz miasta Rawa Mazowiecka.



Sojusznikami rea Iizacj i tych zadan Sq plac6wki oswiatowe, instytucje kultury,

organizacje pozarzqdowe i stowarzyszenia. Petniq one rol~ osrodk6w ksztattowania

lokalnego patriotyzmu przez popularyzacj~ kulturowych i historycznych wartosci

wyst~pujqcych w naszej "matej ojczyznie". Poznawanie wiedzy 0 najblizszym

regionie, rozwijanie zainteresowan kulturowych poprzez ukazywanie pi~kna historii i

najwazniejszych zabytk6w naszego regionu i jego zwiqzk6w z kulturq narodowq,

tworzenie wi~zi ze srodowiskiem lokalnym i regionalnym poprzez dostrzeganie

wartosci rodzinnych zwiqzanych z kulturowymi aspektami spotecznosci, rozbudzanie

ciekawosci w przyblizaniu tradycji i obrz~d6w ludowych, zachowanych w swoim

regionie (tradycje, obrz~dy i zwyczaje dawniej i dzis), ugruntowanie i piel~gnowanie

poczucia tozsamosci narodowej przez rozw6j tozsamosci regionalnej to rola

nauczycieli pracownik6w instytucji kultury. Posiadajq oni nie tylko kwalifikacje

zawodowe przedmiotowe lecz ponadto reprezentujq postaw~ obywatelskq i

poczucie patriotycznego obowiqzku. W celu wzmocnienia podejmowanych dziatan w

tym zakresie, przez miejskq bibliotek~ nalezy przeprowadzic niezb~dne prace

remontowo-budowlane majqce podniesc standard infrastruktury i wyposazyc w sprz~t

komputerowy, rozwijajqc system e-informacji kulturalnej i jednoczesnie polepszajqc

dost~pnosc do oferowanych ustug.

Infrastruktura kultury biblioteka bez barier, to polepszenie dost~pnosci do

oferowanych ustug, mobilizacj~ aktywnosci kulturalnej mieszkanc6w poprzez

przeprowadzenie dziatan w zakresie remontu, przebudowy i wyposazenia obiektu

kultury, wymiana sprz~tu informatycznego jak r6wniez rozwijanie sytemu e-informacji

kulturalnej oraz rozwijanie kulturowej tozsamosci regionalnej.

W ramach projektu "eKulturalna Rawa - poprawa infrastruktury kulturalnej"

wykonanie i wdrozenie Systemu Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej, kt6re

b~dzie zr6dtem informacji dla mieszkanc6w miasta oraz przebywajqcych w miescie

turyst6w. Znajdq si~ w nim informacje 0 aktualnych propozycjach kulturalnych, takich

jak wystawy, koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe. Z czasem dost~pne

b~dq bezptatne ulotki i foldery a takze lokalne i regionalne informatory kulturalne.

Zainteresowani b~dq mieli mozliwosc zaopatrzenia si~ w publikacje poswi~cone

zabytkom i historii regionu a takze przewodniki, mapy oraz pamiqtki.

Dla korzystajqcych z punktu przygotowane b~dzie stanowisko komputerowe z

bezptatnym dost~pem do internetu. Centrum dysponowac b~dzie informacjami

waznymi szczeg61nie dla turyst6w. Przebieg trasy i obiekty historyczne, to tylko
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niekt6re z dost~pnych informacji, kt6rymi stuzy6 b~dq takze osoby prowadzqce

punkt. Oczywiscie nie zabraknie tu takze praktycznych informacji 0 obiektach

noclegowych i gastronomicznych. Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji

Regionalnej b~dzie czynne w godzinach pracy biblioteki. Z informacji w punkcie

mozna b~dzie skorzysta6 na miejscu lub telefonicznie a takze za posrednictwem

poczty internetowej oraz komunikator6w Gadu Gadu i Skype.

Portal informacyjny: e-kultur@lnarawa.pl nowoczesne narz~dzie do promocji

regionu i komunikacji z mieszkancami. Promowanie walor6w regionu w catej Polsce i

na swiecie. Budowanie wi~zi emocjonalnej z miejscowosciq i tozsamosci regionalnej

dzi~ki udost~pnieniu kont w domenie nawiqzujqcej do regionu, katalogowanie i

poznawanie dziedzictwa. Wspieranie rozwoju turystyki. Postawione zostanq telebimy,

na kt6rych wyswietlane b~dq informacje 0 wydarzeniach kulturalnych w miescie. -

Ekrany /edowe wie/kosci dwa na trzy metry, wraz z powstajqcym porta/em

internetowym, stworzq system e-informacji ku/tura/nej

Nie jest to jednak zamkni~ta lista dziedzin, w kt6rych mogq pojawi6 si~

mozliwosci i oferty rozwojowe funkcji znaczqcych w skali ponad-Iokalnej. Kazda

propozycja inwestycyjna w tej grupie dziedzin b~dzie uwzgl~dniana, jezeli tylko suma

spodziewanych korzysci spoteczno-ekonomicznych b~dzie r6wnowazyta lub

przewyzszata ponoszone koszty.

Funkcje wyzszego rz~du Sq najwaznleJszym czynnikiem (opr6cz estetyki

zabudowy i zagospodarowania przestrzennego) ksztattujqcym wizerunek miasta.

7.4.5. W dziedzinie poprawy struktury funkcjonalno-przestrzennej
Cele w tej dziedzinie wynikajq z powinnosci poprawy tadu przestrzennego

w miescie i w powiqzaniach miasta z otoczeniem. Wynikajq takZe z potrzeby
udost~pnienia teren6w przygotowanych dla rozwoju wazniejszych funkcji, w tym
funkcji wyzszego rz~du, turystyczno-rekreacyjnych, teren6w zieleni,
przedsi~biorczosci, mieszkaniowo - ustugowych i komunikacyjnych. W szczeg61nosci
przyszty rozw6j struktury funkcjonalno-przestrzennej Rawy Mazowieckiej okreslajq
nast~pujqce cele:
5.1. Rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni publicznych w miescie (w tym
podniesienie rangi funkcji sr6dmiejskiej) oraz zespot6w mieszkaniowych;
5.2. Rozw6j i ksztattowanie zr6znicowanych form srodowiska mieszkaniowego;
5.3. Ksztattowanie i urzqdzanie teren6w ustugowych;
5.4. Ksztattowanie i urzqdzanie teren6w produkcyjno-sktadowych;
5.5. Ksztattowanie teren6w zieleni i rekreacji.
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Cele te wynikajq z ustalen Studium uwarunkowan kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego Rawy Mazowieckiej, kt6rego rolq jest
definiowanie i poprawa lokalnego tadu przestrzennego w wielu jego aspektach, w tym
zwtaszcza w aspekcie ekologicznym, spotecznym, ekonomicznym, funkcjonalnym
i estetycznym.

Ostatecznie nie tylko zamoznose miasta, majqca wyraz w poziomie rozwoju
bazy ekonomicznej, nie tylko funkcje wyzszego rz~du lecz r6wniez tad przestrzenny
i estetyka b~dzie w przysztosci miata wptyw na og61ny wizerunek i poziom
atrakcyjnosci Rawy Mazowieckiej.

7.5. Wybrane zadania oparte na celach strategicznych
Zadania Sq przedmiotem etapowych program6w lokalnych realizujqcych w

poszczeg61nych fazach cele strategiczne i operacyjne. Jednakze samo uruchamianie
wdrozen strategii moze bye poparte przyktadowymi zadaniami.

Dzielq si~ one na dwie zasadnicze grupy. Pierwszq stanowiq zadania zawarte
w owych programach lokalnych Rawy Mazowieckiej. Drugq grup~ stanowiq zadania
b~dqce wyrazem inicjatywnej funkcji samorzqdu lokalnego. B~dq one inicjowane
przez samorzqd a realizowane przez inwestor6w niezaleznych. Mogq dotyczye
turystyki, innych dziedzin przedsi~biorczosci i funkcji wyzszego rz~du w tym kultury,
oswiaty, sportu i innych dziedzin.

W najblizszej przysztosci programy te b~dq wymagaty dostosowania do
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t6dzkiego na lata 2007 -
2013. W obecnie opracowanych programach lokalnych, takich jak:

• Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2008 - 2013
• Wykaz zadan inwestycyjnych na lata 2006 - 2010 z zakresu gospodarki

wodociqgowo - kanalizacyjnej i gospodarki odpadami zostaty uwzgl~dnione
nast~pujqce zadania:

- rozbudowa sktadowiska odpad6w i budowa zaktadu odzysku surowc6w
wt6rnych w Pukininie - etap I,

- modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Rawa Mazowiecka w wod~
pitnq,

- modernizacja oczyszczalni sciek6w dla miasta Rawa Mazowiecka,
modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania sciek6w
komunalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka,

- budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacjq deszczowa w
osiedlach Tatar i Tatar III w Rawie Mazowieckiej;

- budowa dr6g w strefie przemystowej "Skierniewicka" w Rawie
Mazowieckiej;

- budowa sciezki rowerowej na odcinku od osiedla Zamkowa Wola do
tamy na zalewie;

- przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej;
- rozbudowa budynku Urz~du Miasta w Rawie Mazowieckiej;
- modernizacja Szkoty Podstawowej nr 1;



- przebudowa skrzyzowania ulicy Tomaszowskiej z Katowickq wraz z
budowq chodnik6w ulicy Katowickiej;

- termomodernizacja i remont budynku Przedszkola nr 2 w Rawie
Mazowieckiej;

- przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie
Mazowieckiej;

- budowa krytej ptywalni i sztucznego lodowiska w Rawie Mazowieckiej.
- wdrozenie systemu edukacyjno - informatycznego w plac6wkach

oswiatowych.
Powyzsze zadania mieszczq si~ catkowicie w priorytetach strategicznych.

Wypetniajq cele komunalne skupiajqce si~ zwtaszcza w priorytecie trzecim
obejmujqcym infrastruktur~ technicznq i spotecznq. W znacznym stopniu
przyczyniajq si~ takze do realizacji cel6w operacyjnych priorytetu piqtego,
obejmujqcego popraw~ tadu przestrzennego we wszystkich jego aspektach. Zadania
te posrednio wspomagajq priorytet pierwszy - rozw6j bazy ekonomicznej miasta.

W przysztosci zadania Samorzqdu Miasta Rawa Mazowiecka b~dq
obejmowaty takze dziatania inicjatywne oparte na lokalnym systemie marketingowym
a b~dqce przedsi~wzi~ciami inwestor6w zewn~trznych (niezaleznych od wtadz
samorzqdowych). Inicjatywy powinny dotyczyc wielopodmiotowych dziatan
partnerskich na terenie Rawy Mazowieckiej na rzecz:

• Tworzenia lokalnego systemu marketingu miejskiego;
• Tworzenia inkubatora przedsi~biorczosci;
• Budowy centrum targowo-wystawienniczego oraz centrum kongresowego dla

r6znych jego uzytkownik6w;
• Budowy systemu rekreacji w oparciu 0 istniejqcy zalew;
• Odbudowy Zamku Ksiqzqt Mazowieckich z uwzgl~dnieniem programu funkcji

kulturalnych i rozrywkowych;
• Urzqdzania otwartych teren6w zielonych;
• Rozbudowy sieci szkolnictwa zawodowego;

Proponowane przedsi~wzi~cia powinny umocnic przede wszystkim gam~ funkcji
wyzszego rz~du a takze stworzyc lepsze warunki rozwoju przedsi~biorczosci
z uwzgl~dnieniem sektora rynku turystycznego. W ten spos6b korzystne
ekonomicznie i atrakcyjne marketingowo urozmaicenie strukturalne funkcji miejskich
b~dzie znacznie wzbogacone.



8.1. Istota i funkcje monitoringu
Monitoring to proces systematycznego zbierania danych (wartosci

wskaznik6w), na podstawie kt6rych dokonuje si~ okresowej oceny danego
dokumentu.

Analizy dokonuje si~ poprzez por6wnanie wskaznik6w bazowych (okreslonych
na poczqtku fazy wdrozeniowej Strategii) z wartosciami uzyskanymi w danym
momencie czasu. Pozwala to na stwierdzenie, w jakim stopniu cele Strategii Sq
realizowane (post~p w osiqganiu ceI6w), jaka jest efektywnosc wydatkowanych na
realizacj~ Strategii srodk6w, a takze czy cele zostaly dobrane wlasciwie. Taka
analiza potwierdza slusznosc wybranych cel6w, natomiast w przypadku negatywnych
wynik6w (np. w przypadku stwierdzenia, ze kt6rys z cel6w Strategii nie jest
realizowany) pozwala na zastanowienie si~ nad przyczynami takiego stanu rzeczy
i podj~ciu srodk6w zaradczych.

Nalezy zauwazyc, iz strategia - nawet uchwalona - jest dokumentem
dynamicznym. W przypadku stwierdzenia, iz kt6rys z cel6w zostal zle okreslony, lub
w sytuacji znaczqcej zmiany uwarunkowan zewn~trznych bqdz wewn~trznych
konieczna moze si~ stac aktualizacja zalozen dokumentu.

8.2. Instytucje odpowiedzialne za proces monitorowania, zr6dta danych,
raportowanie

Za proces monitorowania Strategii odpowiedzialny jest Urzqd Miasta Rawa
Mazowiecka. Ze wzgl~du na fakt, iz strategia obejmuje swym zakresem r6wniez
dziedziny nie b~dqce w kompetencjach gminy w proces monitorowania powinny
wlqczyc si~ mozliwie wszystkie podmioty dzialajqce na terenie miasta.
W szczeg61nosci dotyczy to jednostek publicznych (administracja, organizacje
pozarzqdowe, itp.), kt6re majqc na uwadze zasad~ partnerstwa powinny udzielac
Urz~dowi Miasta informacji na temat dzialan, kt6re majq wplyw na realizacj~ zapis6w
strategii.

Wsr6d zr6del danych do monitoringu wymienic mozna:
- informacje uzyskiwane od jednostek publicznych dzialajqcych na terenie miasta,
- informacje ze zr6del administracyjnych (np. rejestr przedsi~biorstw, dane dotyczqce
stanu dr6g),
- og6lnodost~pne dane statystyczne opracowywane przez GUS oraz US w todzi.

Dane wskaznikowe b~dq zbierane co roku, natomiast wyniki analiz
wskaznik6w b~dq raz na dwa lata przedstawiane w formie raportu monitoringowego
Radzie Miasta oraz prezentowane podczas spotkan z partnerami spoleczno-
gospodarczymi.



8.3. Proponowane wskainiki
Wskazniki przekrojowe (og6/ne)

• liczba podmiot6w gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta na 1000
mieszkanc6w, (w tym w dziedzinie turystyki i rekreacji),

• liczba turyst6w,
• Iiczba nowoutworzonych miejsc pracy,
• realny doch6d rozporzqdzalny na mieszkanca,
• procent wydatk6w miasta przeznaczanych na inwestycje,

w dziedzinie bazy ekonomicznej
• przeci~tna wielkosc firmy (ze wzgl~du na zatrudnienie, ze wzgl~du na

uzyskiwane obroty),
• r6znorodnosc ustug (procentowy udziat poszczeg61nych dziedzin PKD, w tym

w dziedzinie turystyki i rekreacji),
• struktura zatrudnienia (rolnictwo, przemyst, budownictwo, ustugi rynkowe,

ustugi nierynkowe),
• Iiczba firm dziatajqcych w inkubatorze,
• powierzchnia urzqdzonych stref biznesu,
• liczba projekt6w promujqcych miasto,
• Iiczba dziatajqcych instytucji okoto-biznesowych,

w dziedzinie rynku pracy, rozwoju kapitalu /udzkiego
• wskaznik zatrudnienia,
• stopa bezrobocia (w tym bezrobocie dtugoterminowe),
• procent bezrobotnych obj~tych aktywnymi formami przeciwdziatania

bezrobociu,
• liczba os6b korzystajqcych z pomocy spotecznej na 1000 mieszkanc6w,
• struktura wiekowa ludnosci (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny

i poprodukcyjny),
• saldo migracji,
• Iiczba udzielonych stypendi6w,
• Iiczba os6b korzystajqcych z plac6wek szkolenia zawodowego, ustawicznego

i zmian kwalifikacji,
• poziom wyksztatcenia mieszkanc6w (udziat % w podziale na wyzsze, srednie,

podstawowe ),
• liczba um6w partnerskich z miastami (w tym z zagranicy),
• liczba inicjatyw obywatelskich,
• Iiczba organizacji pozarzqdowych,
• odsetek gospodarstw domowych i firm z dost~pem do Internetu,

w dziedzinie infrastruktury
• jakosc w6d powierzchniowych,
• stan nawierzchni dr6g,
• bezpieczenstwo drogowe (Iiczba wypadk6w i kolizji na terenie miasta),
• procent gospodarstw korzystajqcych z:



- sieci wodnej,
- sieci kanalizacyjnej,
- sieci gazowej,
- zbiorowego zaopatrzenia w energi~ cieplnq

• odpady poddane utylizacji (w tym poddanych recyclingowi),
• powierzchnia zmodernizowanych budynk6w infrastruktury spotecznej,
• naktady inwestycyjne na baz~ edukacyjnq,
• Iiczba stwierdzonych przest~pstw na 1 tys. Mieszkanc6w,
• powierzchnia wybudowanych lub zmodernizowanych obiekt6w sportowych

i rekreacji,
• liczba os6b korzystajqcych z bazy sportowej i rekreacyjnej,
• liczba obiekt6w dostosowanych do potrzeb os6b niepetnosprawnych,

w dziedzinie funkcji wyZszego rz~du
• powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiekt6w kultury,
• plac6wki opieki zdrowotnej posiadajqce zewn~trzne certyfikaty jakosci,
• naktady na kultur~ i ochron~ dziedzictwa kulturowego na 1 mieszkanca,

w dziedzinie ladu funkcjonalno-przestrzennego
• obszar poddany rewitalizacji,
• powierzchnia teren6w ustugowych,
• powierzchnia teren6w produkcyjno-sktadowych,
• liczba firm i organizacji majqcych swojq siedzib~ w sr6dmiesciu,
• powierzchnia teren6w zieleni i rekreacji.

9. Wnioski dotyczClce wdrazania strategii

Aktualnosc i przydatnosc dokumentu strategii rozwoju miasta b~dzie malata
w czasie, zwtaszcza jesli nie b~dzie poddawana aktualizacji. Powodem zmian
w dokumencie b~dq obiektywne zmiany uwarunkowan lokalnych a zwtaszcza
zewn~trznych. B~dzie zmieniata si~ rzeczywistosc spoteczna i gospodarcza. B~dq
nast~powaty r6znorodne zmiany w polityce regionalnej Polski i Unii Europejskiej.
Zmiany w uwarunkowaniach wymuszajq wi~c aktualizacj~ diagnozy opisujqcej
uwarunkowania obiektywne i instytucjonalne a takze kolejne elementy tego
dokumentu. Proces utrzymania strategii w ciqgtej aktualnosci b~dzie wymagat
zachowania pewnych regut (zasad), kt6re mozna ujqC nast~pujqCo:

~ Zasada sp6jnosci wewn~trznej i zewn~trznej dokumentu strategii z innymi
dokumentami 0 podobnym charakterze. Sp6jnosc wewn~trzna oznacza
zgodnosc ustalen strategicznych i operacyjnych (ceI6w) z tresciq misji oraz z
wynikami diagnozy. Zasada ta oznacza, ze dokument jest wewn~trznie
niesprzeczny. Sp6jnosc zewn~trzna odnosi si~ gt6wnie do uktadu cel6w.
Oznacza zgodnosc strategii z celami innych dokument6w danej jednostki
(miasta Rawa Mazowiecka) a przede wszystkim z dokumentami wyzszego
rz~du, np. ze strategiq woj. t6dzkiego i jej programem operacyjnym oraz z
dokumentami szczebla centralnego, dotyczqcymi polityki regionalnej (np. z
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Narodowq Strategiq Rozwoju Regionalnego) i przestrzennej (np.
z Koncepcjq Przestrzennego Zagospodarowania Kraju);

~ Zasada implikacji, tzn. wynikania nast~pnych etap6w planowania
strategicznego
z poprzednich. Ta zasada warunkuje logik~ zasadnose ustaleri
strategicznych, np. cel6w na podstawie diagnozy, analizy SWOT i wizji
przysztosci. Z kolei z cel6w wynikajq zadania i inne elementy operacyjne;

~ Zasada selektywnosci oznaczajqca wyb6r dziedzin jako przedmiotu oceny
stanu istniejqcego a takze wyb6r dziedzin planowania strategicznego. Praca
nad strategiq i opracowany ostatecznie jej dokument powinien bye przejrzysty
i efektywny. W istocie, funkcjq strategii i innych plan6w sfery publicznej jest
wspomaganie rozwoju regionalnego i lokalnego. Stqd tez selektywnie trzeba
wybrae najistotniejsze dziedziny wspomagania, czyli tzw. osie rozwojowe. Sq
to zwykle dziedziny 0 wysokim tadunku problem6w (problemowe), dziedziny
warunkujqce rozw6j a nie majqce jeszcze kompletnego, standardowego
wyposazenia, np. technicznego (dziedziny strategiczne), oraz dziedziny tzw.
wysokiej szansy czyli te, kt6re mogq pomnazae lub bezposrednio przyczynie
si~ do pomnazania kapitatu. Podobnie selektywnie Sq wybierane dziedziny do
diagnozowania sytuacji danego terenu i opracowania analizy SWOT;

~ Zasada ciqgtosci planowania w czasie, co dotyczy zwtaszcza zmiennych
element6w strategii (program6w operacyjnych i zadari). Powodzenie we
wdrazaniu strategii zalezy m.in. od zmiennosci uwarunkowari zewn~trznych,
gt6wnie w sferze polityki gospodarczej Polski i Unii Europejskiej. Pokonywanie
tej trudnosci jest mozliwe poprzez aktualizacj~ dokumentu w odpowiednich
jego elementach adekwatnie do wskazanych zmian;

~ Zasada elastycznosci, co sugeruje zachowanie wymaganej og61nosci zapisu
cel6w, tak aby mozna w ich trese wpisywae nowe zadania. Cz~sciowe
zabezpieczenie strategii przed jej dezaktualizacjq jest mozliwe takze poprzez
elastyczne zapisy ustaleri, w tym gt6wnie cel6w, oraz wieloszczeblowq
hierarchizacj~ cel6w. W celach wyzszych szczebli powinna bye uwzgl~dniona
mozliwose umieszczania cel6w i zadari 0 charakterze operacyjnym. Powinna
tez bye zagwarantowana mozliwose wymiany pewnych element6w na inne,
bez narazania catego dokumentu na sprzecznosci wewn~trzne;

~ Zasad~ zachowania sekwencyjnosci zdarzeri i proces6w lub przedsi~wzi~e
rozwojowych. Jest to jedna z najwazniejszych zasad strategicznych
okreslajqca efektywnose catego systemu dziatari a takze efektywnose catej
strategii. Ta zasada zwraca uwag~ na tzw. spodziewane efekty oddziatywania
poszczeg61nych przedsi~wzi~e lub faz rozwojowych z uwzgl~dnieniem ich
znaczenia dla nast~pnych dziatari;

~ Zasada monitorowania, w tym systematycznej obserwacji, analizy i interwencji.
Jest to warunek doskonalenia strategii w procesie planowania ciqgtego.
Proces obserwacji i interwencji mozna podzielie na dwie zasadnicze sciezki, w
tym sciezk~ monitorowania rzeczywistych zmian (szersze pole obserwacji) i
w~zsze, skupiajqce si~ na wdrazaniu strategii;



~ Zasada parametryzacji element6w operacyjnych strategii, co oznacza
rozbudow~ system6w wskaznikowych (indykatywnych) w odniesieniu do
wkladu, produktu, rezultatu i oddzialywania realizowanych zadan. Ta zasada
wynika z latwiejszej analizy zmian w gospodarce i procesu wdrazania poprzez
analizy oparte na informacjach statystycznych a nie tylko poprzez werbalne
oceny og6lne;

~ Zasada uspolecznienia procesu budowania i wdrazania strategii. Zasada ta
wynika zar6wno z reguly spoleczenstwa demokratycznego, jak tez
informacyjnej funkcji wszelkiego planowania. W procesie uspolecznienia
zainteresowane dokumentem grupy spoleczne wyrazajq swoje preferencje
wobec wladz samorzqdowych, UCZq si~ myslenia strategicznego 0 sobie i
miejscu swojej tozsamosci. Wreszcie, czujq si~ wsp61gospodarzami wszelkich
dzialan wspomagajqcych rozw6j.

Wykorzystanie tych zasad b~dzie oznaczalo zachowanie dokumentu strategii
w aktualnosci w ciqgu calego horyzontu czasowego.

: I l t. "I I ."~".'::,Qi9~;"fr~
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