
UcHwAŁA NR xxx\III/ 297114
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 16 lipca 2014 roku

w sprawie przyjęcia str8tegii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka'

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2073 r. poz. 594,po2.645, poz. 13l8) Rada Miastr Rawa Mazowiecka
uchwila, co nrśtępuje:

$ l. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącą załącarik
do uchwały.

$ 2. Traci moc uchwałauxLlx/3gl|o Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14
lipca 2010loku w sprawię przyjęcia strategii rozwoju miasta Rawa Mazowiecka

$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Bumistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały
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Rady Miasta Rawa l\4azowiecka
z dnia 16 lipca 2014 r.
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1. WPROWADZENIE

slrategia rozwoju |oka|nego jest narzędziem wspomagającym p|anowanie
i zarządzanie tymi dziedzinami działa|ności gospodafczej i społeczne,i, które Wchodzą
w zakres kompetencji samorządu miejskiego i tymi, które pozoslają poza
ob|igatoryjnym zakresem kompetencji tego szczeb|a' jednakże stanowią przedmiot
żywotnych zainteresowań społeczności |oka|nej' samorząd zabiegający
o zewnętrzne czynniki rozwojowe, np' o budowę |ub modernizację dróg (krajowych'
wojewódzkich czy powiatowych na swoim terenie) pełni funkcję inicjatwną.
Programowanie ,,nie swoich'' zadań w strategii miasta jest Więc ce|owe. stanowi
pomost Wspołpracy między samorządem |oka|nym a innymi szczeb|ami władzy
pub|icznej (administracją samorządową powiatu iWojewództwa, oraz administracją
rządową. ze Względu na układ kompetencji W zakresie po|ityki gospodarczej
głóWnym partnerem miasta jest obecnie samorząd Wojewódzki. strategia rozwoju
|\4iasta Rawa Mazowiecka jest spójna z uchwa|oną 26 lutego 20'l3r strategią
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2o2o'

Poza Wie|oszczeb|ową Współpracą w sferze administracji pub|icznej samorząd
Rawy Mazowieckiej ma moż|iwości nawiązywania pańnerstwa pub|iczno-pryWatnego.
Ma takŹe misję aktywizowania mieszkańcóW miasta na rzecz jego rozwoju
i kształlowanie inicjatywności' oraz postaw obywate|skich.

Będzie to wyrazem doskonalenia systemu demokratycznego państwa na
szczeblu lokalnym- Wprawdzie opracowanie i uchwalenie strategii roal',/oju miasta nie
jest obowiązkiem forma|nym samoządu |oka|nego' jednakże jest wyrazem
inicjatywnej funkcji Władzy.

strategia rozwoju miasta, może pelnić t|zy zasadnicze funkcje' jak kaida
inna forma p|anowania gospodarczego (i przestŻennego) W sferze pubIicznej.

Pierwszą funkcją strategii jest funkcla decyzyjna. Rea|izacja zatwierdzonych
celóW strategicznych i operacyjnych Wymaga podjęcia okreś|onych decyzji
gospodarczych' WóWczas strategia staje się uzasadnieniem d|a przygotowania
odpowiednich decyzji d|a Burmistrza oraz uchwał Rady Miasta.

Drugą funkcją p|anowania i zaŻądzania strategicznego jest funkcja
koordynacyjna- strategia powinna okreś|iÓ pewien porządek działań. Jednakże ze
Wzg|ędu na niepewnośc warunków obiektywnych nie powinna to być koordynacja 'na
sztywno,'' Pewne działania powinny byc Wszakże ułożone Wyprzedzająco W stosunku
do innych, aby można było stworzyć dogodne warunki skuteczności działań
następczych. W ramach tej funkcji, poza sekwencyjnym porządkiem działań, na
podkreślenie zasługuje polrzeba kojarzenia działań równoczesnych. są to
najczęściej działania między sobą skojarzone komp|ementarnie. PŻykładowo
budowa systemóW kana|izacyjnych powinna być komp|ementarnie skojaŻona
z budową oczyszcza|ni ściekóW czy nowymi odcinkami Wodociągów. W praktyce
komp|ementarność działań rzadko jest zachowywana' głóWnie ze Wzg|ędu na
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niewystarcza,iące środki finansowe. strategia powinna jednak informować zarówno
o następczym jak i komp|ementarnym (równoczesnym) ukladzie pŻedsięwzięc
gospodarczych.

strategia powinna koordynowac również działania różnych podmiotów
działających na terenie miasta. D|atego też nie na|eży rczpatwać strategii miasta
jako dokumentu opracowanego na użytek samorządu miejskiego, a|e jako zapis
ce|ów strategicznych' z którymi identyfikuje się społeczność miasta. ce|e te są
opracowane w oparciu o zasadę partnerstwa, co ma k|uczowe znaczenie dla
efektywności rea|izowania strategii.

Tnecią funkcją odnoszącą się przeważnie do sfery p|anowania
strategicznego jest szeroka informacja o polityce rozwoju miasta na lle
gospodarczych' społecznych iprawnych uwarunkowań rozwoju. |nformacja ma być
odbierana przez Wszystkie pańnerskie szczeb|e Władzy publicznej' przez podmioty
potencja|nie zainteresowane inwestowaniem na terenie miasta iprzez spoteczność
|oka|ną coraz bardziej angażującą się w sprawy rozwoju swojego terenu. |nformacja
o po|ityce rozwoju wyrażonej W stralegii |oka|nej będzie też istotna d|a wszyslkich
zewnętrznych podmiotów finansujących programowe pŻedsięwzięcia inwestycyjne'

Wsze|kie inne funkcje pochodne od tych trzech Wymienionych stanowią
praktycznie nieograniczony zbiór Wypada zaznaczyć funkcję kontro|ną a szerzej
monitorowania działań na rzecz rea|izacji strategii.

W istocie slrafegra rozwoju (regionu, miasta, gminy, powiatu, innego
obszaru) jest koncepcją działania zmienającego do zrównoważonego
i trwalego rozwoju, przedstawiona w łormie zwartego dokumentu
zawierającego procedury osiągania zamierzonych celów. Dokument taki
powinien składać się z: diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych
stron, cetu strategicznego i cetów pośrednich, części do.yczącej sposobu
realizacji założonych celów, z wyszczególnieniem rcli poszczególnych
podmiotów, mechanizmu monitorowania i korygowania wdrażanej strategii.

Niektóre e|ementy strategii Wymienione W powyższej definic,ii są obecnie
praktycznie pzenoszone do programóW operacyjnych' W tym np. do progtamu
rozwoju |oka|nego. stąd też obecnie strategię rozwąu można określić jako
koncepcję działania zmierzającego do dlugotrwałego i wietostronnie
zrównoważonego fozwoju tejże jednos*i administracyjnej' w tym przypadku d|a
miasta Rawa l\4azowiecka.
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2. METODYKA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO

ogó|na charakterystyka metody

Dokument strategii Rozwoju Miasta RaWy Mazowieckiej składa się
z następujących zasadniczych części:

diagnozy stanu istniejącego opisującej rzeczywistość przyrodniczą
W mieście i W jego otoczeniu oraz rzeczwistość społeczną
i gospodarczą w dziedzinach stanowiących uwarunkowania endogeniczne
przysztego rozwolu;

_ ana|izy mocnych i słabych stron, oraz szans izagrożeń rozwoju (sWoT)
opartych na Wcześniej Wykonanych opisach stanu istniejącego i opinii
spole czn o ści l o kal nej ;

' projekcii przyszłości Zawierającej dwa skrajnie odmienne scenariusze
możliwego przebiegu zda|zeń i procesóW rozwojowych opańe na
maksymalnie korzystnym, oraz niekorzystnym układzie szans i zagrożeń.
Kolejnym elementem Wi4i sązałożenia spodziewanych efektów rozwojowych -
Wizja wskazuiąca elementy rozwoju, które powinny być uwzględnione W
celach strategicznych i operacyjnych;
hierarchicznego układu ce|ów zawierajqcych nisję (cele nadrzędne
strategii), generalny cel strategiczny, priorytety jako cele warunkujqce
osiWanie celu generalnego, cele operacyjne w wybranych dziedzinach;
systemu monitorowania zawierającego wskaźniki osiągnięcia celóW,
instytucje zaangażowane, rapońowanie.

szczegółowe e|ementy operacyjne rea|izacji strategii zostają obecnie
powszechnie przeniesione do studium uwarunkowań ikierunkóW zagospodarowania
przestrzennego miasta, a zatem ido miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta.

Procedura p|anowania strategicznego stanowi zamknięty cyk|' ze Wzg|ędu na
zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne iWewnętrzne rozwo,iu miasta strategia
powinna być poddawana aktua|izacji. Podstawą aktua|izowania szybkozmiennych
elementóW strategii będzie jej monitorowanie na t|e Wspomnianych zmieniających się
uwarunkowań, wprowadzanie nowych pomysłóW programowych, Wdrażanie
istniejących programóW' oraz doskona|enie spójności Wewnęirznej izewnęhznej.

strategia jako instrument polityki na szczeblu |okaInym wywołuje wie|e
programóW przedsięwzięć organizacyjnych igospodarczych, spośród których część
będzie stanowiła zadania wlasne samorządu |oka|nego' częśó będzie tworzyła
e|ementy programów Wojewódzkich, jeszcze inna część może być Wdrażana jako
programy insMucji rządowych (tzw programy sektorowe)' pozarządowych i
organizacji społecznych oraz przedsiębiorcóW pryWalnych.

Ramy programowe o charakterze zewnętrznym d|a strategii rozwoju miasta
Rawy Mazowieckiej będzie stanowiła shategia Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2o2o' uwzględniająca W swoje,i heści ce|e Wskazane

I
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W krajowych dokumentach strategicznych (m.in. Długookresowej Strategii Rozwoju
Kraju: Po|ska 2030 - Trzecia fa|a nowoczesności - projekt z marca 20'|2|.,
Średniookresowej strategii Rozwoju Kraju 2020 _ projekt z kwietnia 20'l2r., Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego 2O1O - 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie
p|zyię|ą p.zez Radę MinistróW dnia 13 |ipca 20'l0 r. oraz Koncepcji Przestrzennego
zagospodarowania Kraju 2030 przyjętej wzez Radę Ministrów dnia 13 grudnia
20'l'lr') sąto dokumenty ramowe Wyznaczające na najb|iźszy okres programowania
Unii Europejskiej kierunki wspierania gospodarki kraju.

strategia Rozwoju Miasta RaWa Mazowiecka została przygotowana
W przedzia|e czasowym odpowiadającym horyzontowi p|anowania w Unii
Europejskiej na lata 2014 - 2020. Opracowanie ma charakte( poznawczy
i służy szerokiemu i komp|eksowemu rozpoznaniu obecnego stanu rozwoju,
Wyodrębnieniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi (czy|i szans), bądŹ ten rozwÓj
ograniczających (czyli zagrożeń), okreś|eniu mocnych i słabych stron miasta
W rywa|izacji z innymi obszarami. Ma również charakter prognostyczny.
stanowi Wiz,ię rozwoju potencjału gospodarczego miasta, który Warunkuje wzrost
konkurencyjnoŚci' oraz przeciwdziałanie da|szej margina|izacji niektórych obszaróW
W taki sposób, aby sprzyjać długofa|owemu, zróWnoważonemu rozwojowi społeczno
- gospodarczemu miasta W ramach integracji Po|ski z Unią Europejską'

Rea|izacja strategii ma służyć mieszkańcom miasta RaWa Mazowiecka,
oraz innym instytucjom i podmiotom funkcjonującym na jego terenie. została
opracowana d|a całego miasta RaWa Mazowiecka, W jego granicach
administracyjnych.
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Rysunek 1. Rawa Mazowiecka

fródło: lntemet
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3. ZEWNĘTRZNE uWARUNKoWAN|A PRoGRAMoWE

3.1.Wyzwania gospodarki opańej na wiedzy

Gospodarka Po|ski jest gospodarką otwańą, coraz bardziej Włączającą się
w procesy g|oba|izacji' Jednym z najważniejszych obecnie Wyzwań d|a Wszystkich
gospodarek jest budowanie społeczeństw i gospodarki opańej na Wiedzy. Przewagę
konkurencyjną mogą uzyskać te ośrodki (regiony, miasta), które są zdo|ne do
tworzenia, a przynajmniej absorpcji innowacji. Rozwój gospodarki W mniejszym
stopniu za|eży od ceny czynnikóW Wytwórczych' W Większym od kwa|ifikacji kadr'
jakości iniezawodności infrastruktury komunikacyjnej i powiązań danego ośrodka
z resztą regionu/kraju, obecności i jakości działania środowiska biznesowego
i infrastruktury jego Wsparcia, a także zap|ecza naukowo-badawczego.

3.2. Uwarunkowania wynikające z prowadzonei przez rząd po|ityki
regionalnej (Kraiowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata
2010-2O2Ol

Dokument ten okreś|a ce|e i prioMety rozwoju Po|ski W Wymiarze
teMoria|nym' zasady i instrumenty po|ityki regiona|nej, noWą ro|ę regionów W ramach
po|ityki regiona|nej oraz za|ys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych
przez poszczegó|ne resońy.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wprowadza szereg modyfikacii
sposobu planowania iprowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wraz z nimi
różnych po|ityk pub|icznych mających największy wpływ na osiąganie ce|óW
okreś|onych W stosunku do teMorióW. Wiele propozycji dotyczy zarządzania
po|itykami ukierunkowanymi teMoria|nie i obejmuje zagadnienia Współpracy'
koordynacji, efektywności' monitorowania iewa|uacji. KSRR zakłada także da|sze
Wzmacnianie ro|i regionóW W osiąganiu ce|óW rozwojowych kraju iw związku z tym
zawiera propozycje zmian ro|i samorządóW Wojewódzkich W tym procesie oraz
modyfikacji sposobu udziału W nim innych podmiotów pub|icznych. Po|ityka
regiona!na jest W nim rozumiana szerzej niż dotychczas _ jako interwencja pub|iczna
rea|izująca ce|e rozwojowe krąU p|zez działania ukierunkowane teMoria|nie,
a których głóWnym poziomem p|anowania i rea|izacji pozostaje układ regiona|ny.
szczegółowe propozycje rozwiązań dotyczą przede wszystkim;

_ odejścia od posirzegania po|ityki regiona|nej Włącznie p|zez zróżnicowania
przestrzenne mieŻone na poziomie regionów na Żecz Wykorzystania
potencjałóW endogenicznych teMorióW d|a osiągania ce|óW rozwoju kraju -
kreowania Wzrostu' zatrudnienia i spójności'

' odejścia od podziału na polityki inter- i intraregiona|ną' na rzecz jednej,
Wspó|nej polityki (ze Wspó|nymi ce|ami) okreś|ającej ce|e W odniesieniu do
teMorium d|a Wszystkich podmiotóW pub|icznych, każ.dy z |ych podmiotów
realizuje inne zadania zgodnie ze sferą swojej kompetencji,
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stymu|owania konkurencyjności w skali regionalnej, kra.iowej
i międzynarodowej, jak róWnież Wspomagania rozprzestrzeniania procesow
rozwoju z ośrodkóW najszybciej rozwłających się na pozostate obszary kraju,
większej efektywności działań w ramach po|ityki regiona|nej przez
skoncentrowanie interwencji polityki regionalnej na wybranych obszarach
tematycznych i przestrzennych (obszarach strategicznej interwencji),
wprowadzenia kompleksowego systemu integracii i koordynacji polityk
pub|icznych mających istotny WpłyW terytoria|ny z celami po|ityki regiona|nej
określonych d|a poszczegó|nych teMorióW'

- Wprowadzenia nowych instrumentóW pańnerstwa i koordynacji działań
ukierunkowanych teMorialnie - kontraktu teMorialnego,

- racjona|izacji systemu zarządzania i finansowania po|ityk pub|icznych, przez
okreś|enie najbardziej efektywnego poziomU dostarczania usług pub|icznych,
zwiększenia efektywności po|ityki regiona|nej m'in. przez szerokie
zastosowanie zasady Warunkowości i mechanizmóW konkurencji W dostępie
do środków pub|icznych jako nagrody opańej o rea|izację założonych
WskaźnikóW rzeczowych,
pŻemode|owania systemu finansowania po|ityki regiona|nej pzez oparcie go
o wieloletni plan finansowy i kontrakty teMorialne.

okres obowiązywania KSRR wyznaczony jest do roku 2020' Taki horyzont
czasowy pozwo|i na Wdrożenie Wielu proponowanych instrumentóW ijednocześnie
obejmie całą przyszłą perspektywę |inansową UE 2014-2020' co będzie miało
podstawowe znaczenie d|a sposobu wykorzystywania środków Unii Europejskiej w
ramach koncepcji nowej po|ityki regiona|nej zawańej W tym dokumencie. Zakłada się
przy tym' że poszczegó|ne zapisy dokumentu będą Wdrażane stopniowo od 2010

proponowanycn zmtanroku tak, aby całość
o charakterze instytucjona|no-prawnym była gotowa przed rokiem 2013.

Wizja rozwoju regionalnego Polski do roku 2020 ilej cel strategiczny wpisuje
się W Wizję rozwoju Po|ski jako kraju o wysokim poziomie i jakości życia
mieszkańcóW oraz si|nej ikonkurencyjnej gospodarce, zdo|nej do tworzenia nowych
miejsc pracy, sfo|mułowanąW głównych krajowych dokumentach strategicznych.

3.3. Uwarunkowania wynikające z po|ityki rozwoju kraiu (strategia Rozwoiu
Kraju 2o2o - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka'
sprawne państwo - została przyięta 25 września 2012 r. p|zez Radę
Ministrów)

strategia Rozwoju Kraju 2020 - to główna strategia rozwojowa W średnim
horyzoncie czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których pod.ięcie
w perspektywie najb|iższych |at jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe
(Wraz z szacunkowymi Wie|kościami potrzebnych środków finansowych).

10



STRATEGIA ROZWOJU I!4IASTA RAWA MMOWIECKA

3. ZEWNĘTRZNE UWARUNKoWAN|A PRoGRAMoWE

3.l.Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy

Gospodarka Po|ski jest gospodarką otwańą coraz bardziej Włączającą się
W procesy g|oba|izacji. Jednym z najważniejszych obecnie Wyzwań d|a Wszystkich
gospodarek jest budowanie społeczeństw i gospodarki opańej na Wiedzy. Przewagę
konkurencyjną mogą uzyskać te ośrodki (regiony' miasta), któ.e są zdo|ne do
tworzenia, a przynajmniej absorpcji innowacji. Rozwój gospodarki W mniejszym
stopniu za|eży od ceny czynników Wytwórczych, W Większym od kwa|ifikacji kadr'
jakości i niezawodności infrastruktury komunikacyjnej i powiązań danego ośrodka
z resztą regionu/kraju' obecności ijakości działania środowiska biznesowego
i infrastruktury jego wsparcia' a także zap|ecza naukowo-badawczego.

3.2. Uwarunkowania wynikaiące z prowadzonej przez rząd po|ityki
regionalnei (Krajowa Strategia Rozwoiu Regionalnego na lata
2010-2020\

Dokument ten okreś|a ce|e i prioMety rozwoju Polski W Wymiarze
teMoria|nym' zasady i instrumenty po|ityki regiona|nej, noWą ro|ę regionóW W ramach
po|ityki regiona|nej o|az za|ys mechanizmu koordynacji działań podejmowanych
przez poszczegó|ne resońy'

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego wprowadza szereg modlikacji
sposobu planowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce, a wrcz z nimi
różnych po|ityk pub|icznych mających największy WpłyW na osiąganie ce|óW
okreś|onych w stosunku do teMorióW. Wie|e propozycji dotyczy zarządzania
poIitykami ukierunkowanymi teMoriaInie i obejmuje zagadnienia Współpracy,
koordynacji' efektywności, monitorowania i ewaluacji. KSRR zakłada także da|sze
Wzmacnianie ro|i regionów W osiąganiu ce|óW rozwojowych kraju iW związku z tym
zawiera propozycje zmian ro|i samorządóW Wojewódzkich W tym procesie oraz
modyfikacji sposobu udziału W nim innych podmiotóW pub|icznych. Po|ityka
regiona|na jest W nim rozumiana szerzej niż dotychczas - jako inteMencja pub|iczna
rea|izująca cele rozwojowe kraju p|zez działania ukierunkowane teMoria|nie,
a których głóWnym poziomem p|anowania irea|izacji pozostaje układ regionalny.
szczegółowe propozycje rozwiązań dotycząpzede Wszystkim;

odejścia od postrzegania po|ityki regiona|nej Włącznie p|zez zróŹnicowania
przestrzenne mierzone na poziomie regionóW na rzecz Wykorzystania
potencjałóW endogenicznych teMoriów d|a osiągania ce|óW rozwoju kraju _
kreowania Wzrostu, zatrudnienia i spójnoŚci'

- odejścia od podziału na po|ityki inter- i intraregiona|ną, na rzecz jednej,
Wspó|nej po|ityki (ze wspó|nymi ce|ami) okreś|ające.i ce|e W odniesieniu do
terytorium d|a wszystkich podmiotóW publicznych, każdy z |ych podmiotóW
rea|izuje inne zadania zgodnie ze sferą swojej kompetencji'
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strategia Rozwoju Kraju 2020 opańa jest na scenariuszu stabi|nego
rozwoju. Pomyś|nośc rea|izacji Wszystkich założonych W tej Strategii ce|óW będzie
uza|eżniona od wie|u czynnikóW zarówno Wewnętrznych' jak i zewnętrznych, które
mogą wpływac na dostępnośó środkóW finansowych na jej rea|izację' szczegó|ne
znaczenie będzie miał rozwój sytuacjiw gospodarce śWiatowej' a W szczegó|ności w
strefie euro.

W najb|iższych |atach k|uczowe będzie pogodzenie konieczności
róWnoważenia finansóW publicznych i zWiększania oszczędności' przy jednoczesnej
reaIizacji rozwoju opańego na Iikwidowaniu największych barier rozwojowych, ale też
rozwoju W coraz Większym stopniu opańego na edukacji, cyfryzaąi i innowacyjności.
szczegó|nie Ważne będzie przeprowadzenie zmian systemowych, kompetencyjnych
i instytucjonaInych sprzyjających uwo|nieniU potencjałóW i rezerw rozwojowych,
a także środkóW finansowych.

Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i efektwne
państwo, Konkurencyina gospodarka' spójność społeczna i terytorialna' W których
koncentrować się będą główne działania oraz okreś|a' jakie interwencje są
niezbędne W perspektylvie średniookresowej w ce|u przyspieszenia procesóW
rozwojowych .

strategia średniookresowa Wskazuje działania po|egające na usuwaniu barier
rozwojowych' W tym słabości po|skiej gospodarki ujawnionych p|zez kryzys
gospodarczy' jednocześnie jednak koncentrując się na potencjałach społeczno.
gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednjo wzmocnione iWykorzystane
będą stymu|owaty rozwój'

ce|em głóWnym Strategii staje się więc Wzmocnienie i wykorzystanie
gospodarczych' spolecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających
szybszy i zrównoważony rozwói kraju oraz poprawę iakości życia ludności.

Strategia stanowi bazę d|a 9 strategii zintegrowanych, które powinny
p|zyczyniać się do rea|izacji założonych W niej ce|óW, a zaprojektowane W nich
działania rozwłać i uszczegoławiac reformy W niej Wskazane. Jest skierowana nie
ty|ko do administracji pub|icznej. Integruie wokoł ce|ów strategicznych wszystkie
podmioty pub|iczne, a także środowiska społeczne i gospodarcze, które
uczestniczą W procesach rozwojowych i mogą je Wspomagać zarówno na szczeb|u
centra|nym' jak i regiona|nym' Wskazuje konieczne reformy 09raniczające Iub
e|iminujące bariery rozwoju społeczno-gospodarczego, orientacyjny harmonogram
ich rea|izacji oraz sposób finansowania zaprojektowanych działań.

Podstawowym elementem procesu monitorowania Siralegii Rozwoju Kraju
2020 będą zawańe W tym dokumencie wskaźniki k|uczowe. Będą one służyły
przede Wszystkim ocenie W jakim stopniu udało się osiągnąć zamierzone ce|e
poprawy poziomu życia obywate|i. Do najważniejszych z nich na|eżą|

I
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Tabela 1' Kuczowe wskaźniki monitorowania strategii

Wskaźnik Wańość w roku
bazowym (2010)

wańość w roku
docelowym (2020)

Źródło d|a
2O1O t.

PKB na mieszkańca
w PPS (UE27=100) 63 74-79 Eurostat

Dochody do
dyspozycii brutto

w sektorae
gospodarstw

domowych o9ół€m
(2010=100)

100 138-142 GUS

Saldo slrukturalne
sektora instytucji

rządowych
i samorządowych
w relacji do PKB

(w%!

-7,8 -1 MF

wskaźnik GIobaInej
Konkurencyjności //
Miejsce w rankingu

4,'',Ut39. 5,2 25. WEF
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stntegia Rozwoju Kraju 2020 będzie róWnież odniesieniem na gruncie
krajowym d|a nowej generacji dokumentóW strategicznych przygotoq^ń/anych
W Po|sce na potrzeby programowania środkóW Unii Europejskiej na |ata 2014-2020,
tj. umowy pańnerstwa i programów operacyjnych (uwzg|ędniających środki z polityki
spójności, wspó|ne'i po|ityki ro|nej - WPR i Wspó|nej po|ityki rybołówstwa - WPRyb).
Wskazane W strategii ce|e rozwojowe i priorytety w znaczącym zakresie wpisują się
W ce|e strategii uninej .Europa 2020'' i są z nią spójne.

3.4. Uwarunkowania wynikające z po|ityki przestrzennei państwa (Koncepcia
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest
najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym
zagospodarowania pzestrzennego kraju. została opracowana zgodnie z zapisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym 227 marca 2003 r. Zgodnie
z Wymogami ustawowymi okreś|ono także wynikające z KPZK 2030 usta|enia
i zaIecenia d|a przygotowywania p|anów zagospodarowania przeslrzennego
Województw (pzpw).

W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju
W perspektywie najb|iższych dwudziestu |at, okreś|ono ce|e i kierunki po|ityki
zagospodarowania kraju sfużące,iej uzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz
mechanizmy koordynacji i Wdrażania pub|icznych po|ityk rozwojowych mających
istotny Wpływ teMoria|ny. Tym samym KPZK 2030 ma Wie|e cech strategii
ogó|norozwojowej, łącząc e|ementy zagospodarowania przestrzennego z czynnikami
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rozwoju społeczno-gospodarczego.
Proponowane w KPZK 2o3o nowe ujęcie prob|ematyki zagospodarowania

przestrzennego kraju po|ega na zmianie podejścia do ro|i po|ityki pŻestrzennej
państwa W osiąganiu nakreŚ|onych Wizji rozwojowych. KPZK 2030 proponuje
zeManie z dotychczasową dychotomią p|anowanja przestrzennego i społeczno-
gospodarczego na poziomie krajowym, Wojewódzkim i|okaInym oraz W odniesieniu
do obszaróW funkcjona|nych, Wprowadza Współza|eżność ce|ów po|ityki
przestzennej z ce|ami po|ityki regiona|nej, wiąże p|anowanie strategiczne
z programowaniem działań W ramach programóW rozwoju i programóW operacyjnych
Współfinansowanych ze środkóW UE, okreś|a działania państwa w sferze
|egis|acyjnej i instytucjona|nej d|a Wzmocnienia efektywności systemu p|anowania
przestrzennego i działań rozwojowych (w tym inwestycyjnych) ukierunkowanych
teMorialnie.

3'5. Uwarunkowania wynikające z ,,za|ożeń aktua|izacji strategii Rozwo'u
Województwa Łódzkiego do roku 2020''

W związku ze zmianą uwarunkowań zewnętŻnych samorząd Województwa
łódzkiego podjął decyzję o aktua|izacji strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego.
Jako misję strategii okreś|ono; ,,Prowadzenie zintegrowanej i terytoriaInie
ukierunkowanej po|ityki zrównoważonego roa oju' opańe| na wspołpracy
gospodarczej' budowaniu więzi społecznych oraz tożsamości regiona|nei'''

Misja ta koncentruje shategiczne kierunki działań na:
budowaniu przyszłości (dobrobytu) regionu dzięki Wzmacnianiu
endogenicznych potencjałóW Województwa oraz Współpracy gospodarcze,j'
zaróWno W Wymiarze regiona|nym, krajowym i międzynarodowym;

- budowaniu powiązań między mieszkańcami i społecznościami oraz
sprzyjaniu kreowania tożsamości regiona|nej z uwzg|ędnieniem
Wie|oku|tUrowości i różnorodności regionaInej'

|stotą strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest jej wymiar
teMoria|ny. okreś|a ona ce|e i kierunki inteMencji publicznej oraz obszary
wspierania działań prorozwojowych.

Będąc gtóWnym nazędziem ksztaftowania po|ityki regiona|nej' strategia
Wskazu,ie na konieczność Wzmacniania i |epszego wkor.ystania unika|nych
potencjałóW rozwojowych (tzw' kapitałów teMoria|nych) tkwiących W regionie oraz
skumu|owanych W Wyznaczonych obszarach funkcjona|nych. Na potencjały te
składają się zaróWno zasoby występuiące W sferze gospodarczej, spo,ł.ecznej i
przestrzennej. Tym samym' osiągnięcie spójności W rozwoju na poziomie
regiona|nym (spójnośc terytorialna) uzyskane zostanie pop|zez rozwój
zróWnoważony oraz spójny gospodarczo, społecznie i eko|ogicznie' Nowa zasada
zintegrowanego pode.iścia do rozwoju, poprzez odejście od p|anowania sektorowego
na rzecz budowy iWzmacniania kapitału teMoria|nego, pozwo|i Włączyó W procesy
rozwojowe całą Wspó|notę samorządową.
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Rysunek 2' Polityka rozwoju - terytorialny wymiar spójności - schemat

sPÓJNoŚc
GOSPODARCZA

sPÓJNoŚĆ
PRZESTRZENNA

sPÓJNośc
sPoŁEczNA

W ce|u Wspierania pozytywnych przemian oraz niwe|owania głóWnych barier
rozwojowych W regionie a także efektywnego Wykorzystania zasobów rozwojowych,
'strategia.. ''' zakłada, że regiona|na po|ityka rozwoju będzie rea|izowana w dwóch
płaszczyznach;

_ horyzonta|nej, odnoszącej się do obszaru całego województwa,
- teMoria|no-funkcjona|nej' odnoszącej się do obszarów miejskich' obszaróW

Wiejskich oraz obszarów funkcjonaInych'

Wymiar podstawowy stanowi polityka horyzontalna realizowana na
obszaze ca|ego województwa i adresowana do wszystkich podmiotów
funkcjonujących w regionie. składają się na nią hzy fi|ary rozwoju regionu
pozwa|ające na zróWnoważony rozwój Województwa łódzkiego.

W ce|u |epszego Wykorzystania specyfiki poszczegó|nych obszaróW
Województwa oraz uzyskania efektów synergii w procesach rozwoju' po|ityka
horyzonta|na zostala uzupełniona o po|itykę teMoria|no.funkcjona|ną
rea|izowaną na terenie obszarów mieiskich, obszarów wielskich oraz
wysp€c'a|izowanych obszarów funkcjona|nych i adresowaną do podmioiów
funkcionuiących w wyznaczonych obszarach. Po|ityka ta opańa jest pzede
wszystkim na wspołpracy jednostek samoządu terytoria|nego W ce|u iworzenia i
rea|izacji projektóW zintegrowanych. Ten Wymiar po|ityki rozwoju daje szansę na
zmniejszenie ska|i po|aryzacji iWłączenie słabszych ekonomicznie gmin W procesy
rozwoju. W ramach przyjętego podejścia funkcjona|no _przestrzennego, podmioty
uzyskają preferencje przy rea|izacji zintegrowanych projektóW pod warunkiem
nawiązania do Wiodących potencjałóW i funkcji' które stały się podstawą de|imitacji
powyższych obszarów.
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Strategia zakłada, że Wsparcie dotyczyć będzie projektóW odnoszących się
jednocześnie do różnych sfer działalności (projekty międzysektorowe) W ramach
konkrelnego obszaru (teMorium)' Pozwo|i to na uzyskani€ największego efektu
rozwojowego, przy respektowaniu zasady koncentracji środkóW flnansowych
w czasie i orzestrzeni.

częścią po|ityki terytorialno-funkcjona|nej jest po|ityka skierowana do
obszarów miojskich iobszarów wie|skich. Po|ityka miejska odnosi się zaróWno do
miast, jak i otaczających je gmin' Jednostki te, powiązane funkcjona|nie i pod|egające
procesom urbanizacji, tworzą obszary miejskie. obszary Wiejskie obejmują wszystkie
gminy Wiejskie W Województwie, poza obszarami funkcjona|nymi miast'

strategia zakłada' że promiejska po|ityka rozwojowa będzie rea|izowana
popŻez projekty zintegrowane W ramach obszaróW miejskich. oznacza to
Wprowadzenie W kMeriach przyznawanych środkóW finansowych preferencji d|a tego
typu projektóW

Narzędziem rea|izacji po|ityki terytoria|no.funkcjona|nej na obsza|ach
miejskich i Wiejskich jest róWnież kontrakt terytoria|ny. zgodnie z po|ityką przyjętą
na szczeb|u krajowym' podstawą dla przygotowania i uzgadniania kontraktu
terytoria|nego są obszary strategicznej interwencji (os|) wynikające z założeń
poIityki państwa.

Działania prowadzone W ramach tych os| na poziomie regiona|nym będą
Wspierane przez instrumenty rządowe' Jako podstawę d|a Wyznaczenia osI
szczegó|nie istotnych d|a rozwoju kraju, w regionie łódzkim przyjęto typy obszaróW
wskazane w,,Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020; Regiony,
Miasta' obszary Wiejskie',. są to:

_ ŁódŹ ije'iobszar funkcjona|ny,
- ośrodki subregiona|ne _ miasta powiatowe powyżej 20 tys. mieszkańców i ich

obszary funkcjonalne,
. miasta powiatowe tracące funkcje społeczno.gospodarcze,
- obszary Wiejskie o słabej dostępności do usług pub|icznych.

E|ementem uzupełniającym i umoż|iwiającym wykorzystanie d|a rozwoju
unika|nych potencjałóW Wewnętrznych z|oka|izowanych na obszarach miejskich
i Wiejskich, są obszary strategicznei interwencji wynikaiące z po|ityki rozwoiu
woiowództwa łódzkiego. Są to obszary będące W strefie oddziaływania sieci TEN-T'
(Transeuropejska sieć transpońowa (TEN.T)

Kolejnym e|ementem po|ityki teMoria|no.funkcjona|nej jest po|ityka odnosząca
się do wyspeciaIizowanych obszarów funkciona|nych. zostały one Wskazane ze
Wzg|ędu na jedno|itość polencjałóW endogenicznych będących głownym czynnikiem
rozwoju oraz powiązania funkcjona|no-pŻestrzenne W układach wewnętznych
i ponadregiona|nych' Wpływające na Wzrost konkurencyjnoŚci Województwa i jego
rozwój społeczno-gospodarczy. Po|ityka rozwojowa W ramach obszarów
funkcjona|nych rea|izowana będzie popŻez projekty zintegrowane, opańe na
partnerstwie i Współpracy jednostek samorządu teMoria|nego oraz podmiotóW
działających W obszarze.
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Umoż|iwi to Wzmocnienie istniejących potencjałów, uzyskanie efeKu synergii
i Wpłynie na Wzrost efektywności Wykorzystiania środkóW finansowych. Wyznaczone
wyspecja|izowane obszary funkciona|ne są obszarami strategicznej interwencii
wynikaiącymi z po|ityki rozwoiu województwa łódzkiego.

I
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4. D|AGNoZA STANU WYJśc|oWEGo

4.1.opis znaczenia położenia ifunkciijakie pełni miasto Rawa Mazowiecka

RaWa ljlazowiecka jest jednym z miast Województwa łódzkiego. Współ|zędne
geograficzne |oka|izacji miasta to: 20.'10,E 51.45.N' RaWa Mazowiecka znajduje się
pomiędzy dwiema wie|kimi ag|omeracjami miejskimi (łódzką i Warszawską). obszar
miasta polożony iest na WysoczyŹnie Rawskiej nad rzeką RaWką która jest
prawobrzeżnym doplywem Bzury.

Rysunek 3- Lokalizacja miasta na tle kraju

ooriixa

. ol.mł

aBYrcecz

a ru.Lri
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a

o xuor . E*oł

f|ódlo: opracowanie wlasne

Powierzchnia miasta wynosi I 427 ha, pr4 czym'.
_ grunty orne zajmują 514 ha'
' łąki 41ha,

pastwiska 47 ha.
Procentowy udział powierzchni UżytkóW ro|nych w stosunku do powieŻchni gminy
wynosi 46,81%.

Miasto RaWa |Vazowiecka położone jest W następujących od|egłościach od
najb|iższych dużych miast:

_ Łódź - 54 km'
- Warszawa - 77 km,
_ TomaszóW Mazowiecki- 33 km,
- Skierniewice - 25 km.

L-
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ze Wzg|ędu na centra|ne położenie, z Rawy Mazowieckiej można dojechać do
wszystkich przejść granicznych z sąsiadującymi państwami, W czasie królszym
niż 8h.

Dużą za|etą Rawy Mazowieckiej jest korzystna |oka|izacja W układzie
komunikacyjnym kraju. Miasto położone jest nieda|eko Łodzi' przy drodze
ekspresowe,i s8 Warszawa-Wrocław. W |istopadzie 2005 r' została oddana do użytku
obwodnica miasta' usprawniająca komunikację na odcinku Warszawa - ŁódŹ'
W odległości ok.50 km od Rawy Mazowieckiej W strykowie przecinają się autostrady
A1 i 42.

Miasto RaWa Mazowiecka leży również na trasie |inii ko|ejowej Wąskolorowej
750 mm RogóW osobowy Wąsk. - RaWa |\4azowiecka - Biała Rawska (,'Ko|ej
Wąskolorowa RogóW-RaWa-Biała''), która umoż|iwia transpoń towaróW (W tym
norma|nolorowych wagonów towarowych na Wąskotorowych transporterach) oraz
przewóz osób. Linia ko|ejki przebiega Wzdłuż granicy stref przemysłowych'

Według k|asfikacji odpowiadającej poziomom Nomenk|atury Jednostek
TeMoria|nych do ce|ów statystycznych, Rawa Mazowiecka na|eży do podregionu
skierniewickiego.
Miasto jeslsto|icą powiatu rawskiego, W którego skład WchodzątakŹe:

Miasto iGmina Biała Rawska,
' Gmina cie|ądz,

Gmina Rawa l\4azowiecka,
- Gmina RegnóW,

Gmina Sadkowice.
Powiat lawski znajduje się We Wschodniej części województwa łódzkiego,

granicząc z województwem mazowieckim. Loka|izacja miasla W powiecie rawskim
została przedstawiona poniżej.

Rysunek 4. Lokalizacja Rawy Mazowieckiej na tle powiatu rcwskiego

I

fńdło: opncowanie v,lłasne
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W związku z |ym' ż'e RaWa Mazowiecka jest miastem powiatowym' pełni
Ważne funkcje związane z obsługą administracyjną mieszkańcóW miasta i powiatu.
Na terenie miasta znajdują się siedziby władz samorządowych oraz instytucji
ważnych d|a rozwoju społeczno _ gospodarczego.

Władze miasta Współpracują z Samorządami Miast: Nyirbótor (Węgry) oraz
Boskowice (czechy) - zawańe zostały umowy miast pańnerskich'
z zamia|em otwierania nowych moż|iwości Współpracy. Prowadzone są także
rozmowy z samorządem Pont A Mousson we Francji W ce|u nawiązania Współpracy'

4.2. Środowisko przyrodnicze

Pod Wzg|ędem hydro - regiona|nym obszar miasla znajduje się na południowo
- Wschodnim skraju Regionu Kujawsko-Mazowieckiego' który stanowi południowo -
wschodni skraj Makroregionu zachodniego Niżu Po|skiego. Na obszarze miasta
Występują tzy pięlra Wodonośne:

- Jury,
_ Trzecio|zędu,

czWańorzędu.
Na terenie miasta można wyróżnić do|iny rzek: Rawki i Rylki'

Rzeka Rawka jest typową rzeką nizinną Rawka początkowo płynie przez miasto
RaWę Mazowiecką W kierunku północno _ Wschodnim wyprostowanym korytem
przez teren zabudowany' park miejski' W pob|iżu boiska i ruin zamku oraz ogródków
działkowych. Za mostem ko|ejowym Rawka opuszcza granice miasta. Po obu
brzegach rzeki Rawki' usytuowany jest park w sty|u angie|skim' który został Wpisany
do rejestru zabytkóW oraz objęty opieką konserwatorską Park ten został założony W I
połowie X|x w. Rawka stanowi ma|owniczy rezeMat przyrody, który wraz z
otaczającą oko|icą jest atrakcyjnym miejscem rekreacji. Wody Rawki tworzą 56 _

hektarowy za|ew "Tata/,, gdzie poza częścią rekreacyjną znajduje się rezeN,ra| z
Wysepkami zamieszkałymi pŻez Iiczne gatunki ptactwa Wodnego.
W granicach miasta Rawka przyjmuje doptyw prawobrzeŹny - Ry|kę (mającą na
terenie powiatu przebieg długości około 28 km)'

I
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Rysun* 5. tueka Rawka, rczeruat pnyrody

fńdło: Mabnały pronocyjn, niaata Rawa MafowiecKa,

RezeMat wodny Rawka został utwoŻony zal?Ądzenitm Ministm Lośnictwa

i PrŹemysłu Drzewnego z dnia 24 |istopada 1983 r. w sprawie uznania za rezenłat

przyrody. Rozciąga sĘ on na terenie gmin:
- felechlinek,
- Koluszki,
- JeŹóW
. Gfuchów,
- Rawa l{uofllocka'
. Nowy Kawęczyn,
- Skiemiewice,
- Bo|imów'
- NieborÓW

Powierzchnia rezerwaru wynosi 487 ha, zaś na terenie miasta Rawa

Mazowiscka rezeMat zaimuiel46'95 ha' w tym:
- 88,97 ha - wody,
- 51,65 ha - uĄ^ki rolne'
_ 6,33 ha - |asy i zarośla.

Reze atem'obięto rzekę Rawkę od iej żńdel do u|ęcia o dfugości 97 km'

wJaz z rozgaĘ7jgniami koryta ]zeki, starorzeczami, do|nymi odcinkami

prawobrzeżnych dopływów: Krzemionki, Korabiewki, Rokity i Grabinki oraz

przybrŹeżnymi pasami terenu o szerokości 10 m.
Cdem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej
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średniej Wie|kości, Wruz z k|ajobruzem jej do|iny oraz środowiska życia Wie|u rzadkich
i chronionych roś|in i zwierząt.

Wzdłuż całej dfugości zeki obserwuje się występowanie chronionych zt,/ierząt:
bobra i Wydry' Bobry Wprowadzono sztucznie W '1984 r. W i|ości 12 sztuk. BÓbr
uważany jest za największego gryzonia Eurazji, jest zWierzęciem si|nie teMoria|nym,
rodzinnym i monogamicznym, Wiodącym nocny tryb życia. W Po|sce bóbr jest
gatunkiem częściowo chronionym. Wydra uznana jesl za gatunek rzadki i zagrożony
Wyginięciem. Jest gatunkiem chronionym W Większości krajóW Europy, W Po|sce
pod|ega ochronie łowieckiej ijako rzadki gatunek Wymieniana jest W czerwonej
księdze zwierząt. spośród całej sieci Wodnej byłego województwa skierniewickiego
Wydry zasied|ają jedynie rzekę RaWkę. Brak Wydr na pozostałych rzekach
spowodowany był zanieczyszczeniem rzeki Bzury która stanowi barierę d|a
rozprzestrzeniania się tego galunku. W obecnej chwi|i występowanie Wydr na rzece
Rawce jest zagrożone z powodu izo|acji tej popu|acji'

W pob|iżu Rawy Mazowieckiej Występują inne rezeMaty przyrody. są to:
rezerwaty |eśne ''Babsk'' (|as dębowo - sosnowy z udzialem |ipy drobnolistnej
naturalnego pochodzenia' W wieku 80''170 |at) oraz ''Trębaczew' (największe na
Mazowszu skupisko modrzewi, których wiek okreś|a się na ok.100.160 |at).
Występu.iące W oko|icy |asy Wyróżniają się bogactwem oraz różnorodnością fauny i
flory.

K|imat panujący na obszarze miasta jest charakterystyczny dIa Po|ski
środkowej. Najciep|ejszym miesiącem jest |ipiec (+19.c)' najzimniejszym styczeń
G3.5.c)' srednia roczna suma opadóW - 540 mm. Wiatry przeważnie zachodnie
Iub południowo . zachodnie' okres Wegetacji 180-210 dni'

Na terenie miasta RaWa Mazowiecka znajdUje się 7 pomnikóW przyrody, są to:
- 3 dęby szypułkowe:

. 2 p|zy P|' Piłsudskiego'

. 1 pzy ul. Tomaszowskiei,
- 3 Wiązy szypułkowe:

. 1 PtzY ul. Reymonta,

. 2 przy ul. Mickiewicza,
- 1 klon jawor - pzy ul. Tomaszowskiej,

o obwodach od 230 do 355 cm i wysokości od 16 do 22 m' Drzewa te przelrwały
około '100 |at i stanowią dużą Wańośó historyczną i krajobrazową.

W granicach administracyjnych miasta ok. 68 ha powierzchni stanowią |asy,
w tym 22 ha to |asy państwowe, 7 ha JsT' 35 ha |asy pryWatne i 4ha powiatowe.
Powierzchnia lasóW stanowi 4'05% ogó|nej powierzchni miasta'

4.3. Dziedzictwo kulturowe

Do najciekawszych zabytkóW ku|tury wpisanych do rejestru zabytków p|zez
Wojewódzkiego Konserwatola zabytków za|iczają się:

_ ruiny zamku Książąt Mazowieckich z X|V W',

L
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zabytkowa Wi||a z ,|930 roku przy u|. Łowickiej _ siedziba Muzeum ziemi
Rawskiej (zdjęcie poniżej)'
grodzisko wczesnośredniowieczne z X|lI wieku zwane 'Anie|ską Gór{',
park miejski usytuowany nad rzeką RaWką z I po,łowy X|X W - uznawany był
za jeden z piękniejszych parkóW W sty|u angie|skim na terenie Księstwa
Warszawskiego,
neok|asycystyczny ratusz z I połowy X|X Wieku (siedziba władz miasta),
póŹnobarokowy kościół Wraz z budynkiem dawnego ko|egium jezuickiego'
Kościół oo. PasjonistóW z końca xV||| W', Wraz z klasztorem'
Kościół ewange|icko _ augsburski i szpital Św' Ducha z || połowy X|V W.

Rysunek 6. Muzeum Ziemi Rawskiei

Zródło: lntemet

Pęez teren miasta Rawa Mazowiecka przebiega |inia zabytkowej Kolei
Wąskotorowej RogóW-Rawa.Biała. całość trasy jako układ torowy i komunikacyjny
układ przestrzenny jest Wpisana do rejestru zabytków i objęta ochroną
konserwatorską. Ponadto szczegó|nie Wyróżnionymi obiektami zabytkowymi ko|ei
wąskotorowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka są:
- budynek dworca kolei (1920r.)
- parabo|iczny mosl kratownicowy z jazdą do|ną na Żece Rawce (1928r.).

4.4. Sytuacia demograficzna

4'4'1. Ana|iza i struktura stanu Iudności
Według stanu na 31'12.2007r. |iczba |udności' Wg faktycznego miejsca

zamieszkania' na terenie RaWy Mazowieckiej wynosiła 17 656. PoróWnanie |iczby
ludności, wg faktycznego miejsca zamieszkania, z terenu miasta Rawa Mazowiecka,

L
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oraz stanu |udności powiatu ]awskiego iwo.iewództwa łódzkiego' w |atach 2008 -
2012, pŻedstawia poniższa tabe|a.

Danych Regbnalrrych

wkres 1. stan ludności miasta Rawa Mazowi€cka, wg fawcmego mietsca
zamieszkania ogółem

fródlo: opracowanie Wksne na podstawie GUs, Bank Danych Rągionalnych

Liczba |udności ogółem' na dzień 31.X||' Wg faktycznego mieisca
zamieszkania, w roku 2o,|2 stanowi 98'59o/o stanu ludności z roku 2008, nasĘpit
spadek populacji o 0,31 % w stosunku do lat poptzednich.

Udział procentowy |iczby |udności miasta RaWa Mazowiecka W ludności
Powiatu Rawskiego Wynosit 35,64% w roku 2008 i Wzróst do 35'92o/o w roku 2012.
Ana|izując udział procentowy w |udnoŚci Województwa Łódzkiego' w ana|izowanym
okresie wahał się między 0'68 - 0'71 %.

Tabela 2' Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem (na 31 .Xl)
Lata

200E 2009 2010 2011 2012

Miasto Rawa
Mazo'lriecka 17 567 17 5U 17866 17 850 17819

zmiana 96 w stosunku
do roku popŻedniego

-0,50% -0,070 1,74% -o,12yo -0,'150/"

Powiat Rawski 49 295 49 053 49 840 49 764 49 612
miasto 20 798 20 701 21 137 21 098 21091
w|eŚ 28 497 28 352 28 703 28 666 28 521
Wo|ewództwo Łódzkie 2 s48 86r 2 il1 432 2 g2 436 2 533 681 2 s24 651
miasto 1 638 657 1 630 989 1 622 813 1 615 408 1 606 066
wieś 910 204 910 843 919 623 918273 918 585
% |udności Powiatu 35,64% 35,79"t 35,85% 35,86% 35,920/.
o/o |udności
Województwa

0,69% 0,69% 0,70% o,7oyo 0,71%

GUS Bank
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Większą część |udności zamieszkałej na terenie Rawy Mazowieckiej stanowią
kobiety. Udział kobiet w popu|acji miasta d|a ana|izowanego okresu (|ata 2008 -
2012), stanowi od 51,94o/o do 51,87%, co powoduje, iż udział mężczyzn osiąga
poziom nieznacznie pŻeryższąący 48o/o. W roku 2012, zgodnie ze stanem na dzień
31.X||' |iczba kobiet zamieszkujących Rawę Mazowiecką wynosiła 9 243,
zaś męfczyzn 8 576 ,

Tabela 3. struktura ludności wg fawycmego miejsca zamieszkania wg płci

Wykres 2. struktura ludnoścl ogołem zo względu na płeć

. . ' '

Lala
2008 2009 2010 2011 2012

Miasto Rawa Mazowiecka
ogółem' w tym:

't7 567 17 554 17866 17 850 17 419

mężczyźni a 443 8 379 a 62',1 8 603 8 576
kobiety 9 124 I  175 I245 9 247 9 243

Opmcowanie wksne na podslawb danych AUS, Bank Danych Regbnalnwh

Ana|iza struktury |udności pod Wzg|ędem wykształcenia zostata
pzeprowadzona na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r.
uwzg|ędniono |udność z terenu Województwa łódzkiego, gmin miejskich' powialu
rawskiego, oraz Rawy Mazowieckiej z podziałem wyksfałcenia na następujące
kategońe:

- Wsze,
_ średnie ipo|icea|ne. średnie zawodowe,
_ średnie i po|icea|ne. średnie ogó|noksztatcące,
- zasadnicze zawodowe,
- gimnazjalne,
- podstawowe ukończone,
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- podstawowe nieukończone i bez Wykształcenia szko|nego.

Pozostała cześć ludności (nie ujęta W poniższym zestawieniu) dotyczy grupy
bez wykształcenia szko|nego, bez Wykształcenia podstawowego,
oraz o nieusta|onym Wykształceniu. W poniższej tabe|i pŻedstawione zostały |iczby
Iudności z uwzg|ędnieniem Wykształcenia.

Tabela 4. Liczba mieszkańców wg poziomu wykształcenia w 2011 roku

tódżkl. 2$36a] 360 858 Ę7 827 2u07a 282a21 350511 1M2fr 27aź14 u413

1053930 160575 2U431 171114 120667 172740 /66'45 1

14/9151 2002a3 l6JJ$ 112964 16I lsł

ńBk| 4976/ 5095 a178 7912 2230 5576 232a 3189 s57

21244 ] l83 4219 3 5'4€ 1o.|3 3573 1 126

52a 7912 3959 4ś4 I ll/ 2oo3 1m2 3451 639

RaM Mdowrecka 17 850 2 937 3245 2654 1 615 2311 aag 2524 357

3 bO3 I  180 1560 1275 n6 1  l l1  427

a3s 12ń 42 l 3l3 l85

Żńdlo: 1' Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 _ województwo Łódzkie.2'
Podstawowe informacje ze spisóW pawszechnych - gmina mieiska Rawa Mazowiecka3'
wojewódzf",lo hódzkie, podregiony' powiaty' gminy 2010

Wykształcenie Wyższe posiada 16'72% |udności. Jest to Wańość wyższa od
Wskaźnika d|a wojewódzMra, o|azwyższa od WskaŹnika d|a powiatu rawskiego.

Wśród |udności z terenu miasta, W ana|izowanym przedzia|e Wiekowym,
kobiety stanowią 51,82% ludności, natomiast udział kobiet z wykształceniem
Wyższym Wśród osób posiadających takie wykształcenie stanowi 59,83%.
D|a Województwa łódzkiego kobiety stanowią 52,82% |udności, natomiast kobiety
z Wykształceniem wyższym stanowią 55,50o/o |udności z takim wykształceniem.

Ana|iza rozwoju |udności miasta RaWa Mazowiecka przedstawiona poniŹej,
opańa została na danych dotyczących przyrostu natura|nego, oraz sa|da migracji'
Rozwój |udnościowy jest bowiem ich Wypadkową

Przyrost natura|ny - róŹnica pomiędzy |iczbą urodzeń i liczbą zgonów -
w Rawie Mazowieckiej od ki|ku lat utrzymuje się na podobnym poziomie ijest
dodatni. P|zedstawiona poniżej ana|iza dotyczy |at 2008 - 2012 (GUs - Bank
Danych Regionalnych).

t-
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Tabela 5' Ruch naturalny według płci
2008 2009 2010 201'l 2012

Urodzenia ż!rye
ogołem osoba 183 215 210 188 't92

mężczyżni osoba BB 108 107 95 94
kobiety osoba 95 107 103 93 98

zgony ogółem*
ogo€m osoba 147 164 177 127 't 53
mężczyżni osoba 92 101 92 78 94
koblety osoba 55 63 85 49 59

Przyrost naturalny
ogołem osoba 36 51 33 61 39
męfczyżni osooa 7 15 17 0
kobiety osooa 40 44 18 44 39

STMTEGIA ROZVVOJU MIASTA RAWA I\,IAZOWIECKA

'w |atach 2010 oraz 2012 brak fgonów noworodków
zńdlo: GUs - Bank Danych Regionalny(h

Dla ana|izowanego okresu zdecydowanie najwyższy przyIost natura|ny
odnotowano W roku 2011, natomiast najniższy WskaŹnik przyroslu natura|nego
dotyczy roku 2010. Tendencje W zakresie przyrostu natura|nego ogółem, oraz
W podzia|e na chłopców i dziewczęta przedstawia poniższy Wykres.

Wykres 3. Przyrost naturalny w latach 2008 - 2013

fródło: GUs, Bank Danych Regionalnych.
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ych Regi5nalnych

Pomimo dodatniego pzyrostu naturalnego dla Rawy Mazowieckiei, miasto
charakteryzuje się ma|ejącą |iczbą |udności W ana|izowanym okresie' Wyjątek _

odwrócenie tendencji spadkowej _ stanowi rok 2010' w którym |iczba |udności
Wynosita 17866 osób, W stosunku do 17 554 osób w roku popŻednim (Wzrost
o 'l,78 %). Powodem jest ujemne sa|do migracji, co i|ustruje tabe|a poniżej.

Danych Regionalnych

Jest to niepokoiąca lendencja. Utrzymujący się w obecnym czasie ubytek
|udności w Wieku największej aktywności rozrodczej i zawodowej może spowodować
da|sze niekorzystne zmiany W struktuze bio|ogicznej |udności i trendy
demograficzne' objawiające się zapoczątkowaniem procesu starzenia się |udności

Tabela 6' Ludność - Dodstawowe wskaźniki

wskaźniki 2008 2009 2010 2011 2012

Ludność / 1 km, osooa 1 267 1 267 1 251 1 250 1 244

Kobiety /
1o0 męŻczyzn osoba 108 109 107 107 108

Mażeństwa /
1000 |udności

pata 72 8,1 6,5 5 ,9

Urodzenia żywe /
1000ludności osoba 10,4 12,2 11 ,7 10,5 10 ,8

Zgony I
1000 |udności osooa 8,3 9,3 7,' l 8,6

Przyrost naturalny /
10o0 |udności

osooa 2,0 2,9 1 ,8 3,4 2,2

GUS - Bank Dan

Tabela 7- Migncje na pobyt stały według typu i kierunku
WEkaźniki 2008 2009 2010 2011 2012

Zameldolavanla
ogo€m osoba 124 133 116 136 125
miasta osoba 44 52 41 55 48

osoba 76 79 74
zagranica osoDa 5 3 2 3

wym€|dotvanIa
ogółem osoba 234 2't2 195 213 192
mlasta osoDa 102 84 85 79 99

osoDa 131 125 108 134 88
zagranica osooa 3 0 5

saldo mlgracll
ogółem osoba - 110 -79 -79 -77

miasta osoba -32 -44 -24 -51

osoba -55 -49 -55 -14

zagrantca osooa 3 2 2
' GUS - Bank

I
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przejawiającej się stałym zmniejszeniem Iiczebności dzieci i młodzieŹy oraz Wzroslu
Iudności w Wieku poprodukcyjnym.

odpływ migracyjny następuje W przeważającej Większości W re|acjach między
miastami' co związane jest głóWnie z przemieszczaniem się |udzi młodych w Wieku
od 20 do 30 lat, w celu zdobycia Wykształcenia iW konsekwencji atrakcyjniejszej
pracy. Przyczyną odpływu migracyjnego z RaWy Mazowieckiej, oprócz Wymienionych
wyżej, jest dodatkowo przemieszczanie się osób Wykształconych izamożnych do
większych a9|omeracji poprzez pracę' naukę' handel usługi. Przemjeszczenia
Wewnątrz samego miasta dotyczą odpvwu |udności z osied|i ze starą zabudową
mieszkaniową do domóW jednorodzinnych budowanych na osied|ach
jednorodzinnych na terenie miasta. srodkiem na zatrzymanie tych tendencji będzie
p|anowana na najb|iższe |ata rewita|izacja miasta' W pierwszej fazie będzie
rewitalizowane centrum Rawy Mazowieckaej.

Dane dotyczące stosunku |iczby osób w Wieku produkcyjnym do
poprodukcyjnego, z punktu Widzenia struktury |udności, kształtują się na poziomie
zapewniającym rozwój i Wykorzystanie potencjału Iudzkiego W Rawie Mazowieckiej.

struktura Wiekowa |udności Rawy Mazowieckiej Wskazuje na Większe niż
przeciętne i|ości mieszkańcóW W Wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym'
co może stanowić dodatkowy atut z punktu widzenia potencja|nych inwestorów
poszukujących pracowników na terenie miasta.

Jednak można także zaobserwować początek intensyfikacji procesu starzenia
się |udności przejawiającej się stałym zmniejszeniem Iiczebności dzieci imłodzieży
oraz wzrostu IUdności w Wieku poprodukcyjnym.

Utrzymujący się W obecnym czasie ubytek |udności W Wieku największej
aktywności |oz(odczei i zawodowej może spowodować da|sze niekorzystne zmiany
w struktuze bio|ogicznej Iudności i trendy demograficzne.

Ana|iza struktury |udności miasta Rawa
uwzg|ędnia następujące grupy:

- w wieku pzedprodukcyjnym - zaróWno
życia,

_ W produkcyjnym (zdo|noścido pracy):
- kobiety w wieku 18 - 60 lat,
- mężczyźni w wieku 18 _ 65 |ata'

- w poprodukcyjnym:
. kobiety powyżej60 roku życia'

mężczyŹni powyżej 65 roku życia.

Mazowiecka, pod Wzg|ędem Wieku

kobiety' jak i męż.czyżni do '17 roku
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Tabela 8. Ludność w wieku pnedprodukcyjnym (17 lat i mniej)' produkcyjnym
i poprodukcyjnym według płci w Rawie Mazowieckiej

Danych Regbndnych

Wk!:: 4' struktura ludnościogółem'

zńdło: GUs, Bank Danych Regionalnych

slruklura wiekowa |udności Rawy Mazowieckiej wskazuje na większe niŹ
przeciętne i|ości mieszkańców W wieku pęedprodukcyjnym oraz produkcyinym,
co może stanowić dodatkowy atut z punktu Widzenia potenc,ia|nych inweslorów
poszukujących pracownikóW na terenie miasta.

I

2008 2009 2010 2011 2012
o9ółem

ogółem osoba 17567 17 554 't 7 866 17 850 '17 819
mężcfyżni osoba I443 8 379 I621 8 603 8 576
kobiety osoba I 124 9 175 9 245 I247 I243

w wleku pr.odprodukcylnym
ogo€m osoDa 3 375 3 349 3 255 3 205 3 193
rnężąyżni osooa 173 'I 699 1 689 1 668 1 662
kobiety osooa 16r'1 '| 650 1 566 1 537 1531

w wieku produkcylnym
ogólem osoba 11 876 11 786 12015 11 891 11 703
męfczYżni osoba 6 046 5 993 6 208 6  159 6 092
kobiety osoba 5 830 5 793 5 807 5 732 56t I

w wloku poprodukcyJnym
ogÓł'-.m osoDa 2 316 2419 2 596 27U 2923
mężczyźni osooa 663 687 724 776 822
kobiety osoba 1 653 1 732 1 872 1 978 2 101

GUS - Bank
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Tabela 9, Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w "ń ludności

ogołem

Danych Regionalnych

Ana|izując strukturę |udności miasta RaWa Mazowiecka pod Wzg|ędem płci'

zauważa się' iż W Wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym Większą grupę stanoW.ą
męilczyini' podczas gdy Wśród popuIacji będącej W Wieku poprodukcyjnym, kobiety.
Dodatkowo p|zewaga męŻczyzn W dwóch pierwszych grupach nie jest tak
zdecydowana jak kobiet W grupie trzeciej' które stanowią od 71,37o/o do 71,88%
ogółu Iiczby |udności W Wieku poprodukcyjnym'

2008 2009 2010 2011 2012

prfedprodukcyjnYm % 19,2 19 ,1 18,2 18 ,0 17 ,9

w wieku produkcyjnym o/o 67,6 67,3 66,6 65,7

poprod u kcyjnym % 13,2 15,4 16,4
' G I I S  -  B a n k

Tabela 1 0. Wskażnik obci ążenia demograficznego
2008 2009 2010 2011 2012

|udność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osÓb
w wieku produkcyjnym

osoba 47,9 48,9 48,1 50,' l 52,3

Iudność wwieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku przedprodukcyjnym

osoba 68,6 12,7 79,8 85,9 91 ,5

IudnośÓ w wieku
poprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym

osooa 19 ,5 20,5 2 t ,6 23,2 25,0

GUS - Bank Dan

t-
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w wieku przedProdukcvinvm (17 latWykres
i mniej)

5. struktura ludności ogółem
Wedlug płci

17aO

1650

1 5 5 0

1S00

14oo I

Żródło: GUs, Bank Danych Regianalnych

Wykres 6. struktura ludności ogółem
pracy) Według plci

6300  
I

6200 -
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I

fródło: GUs' Bank Danych Regionalnych
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Wykres 7. struktura ludności ogółem w wieku poprodukcyjnym według płci

. mężczyźńi r lobiety

2ooo r

t5oo

5oo

O F
20to 20lt

fród|o: GlJs, Bank DaIrych Regionalnych

zmiany podstawowych zjawisk demograficznych w Rawie Mazowieckiej są
objawem ukształtowania się nowego mode|u rodziny' Z,iawisko to jest wyrazem
bardzo szybkiego przyslosowania się popu|acji |udności Rawy do nowej sytuacji
ekonomicznej.

sytuację znaczącego obniżania się liczby |udności W Wieku
przedprodukcyjnym warunkuią następujące czynniki:

_ struktura|ne (ograniczenie pzez państwo oraz pracodawców świadczeń
socja|nych, zła sytuacja na rynku pracy),

' ku|turowe (spadek znaczenia Wańości i norm, dążenie do samorea|izacji'
zmiana pozycji kobiety w rodzinie, konsumpcjonizm),

- techno|ogiczne (rewo|Ucja informacyjna, podniesienie śWiadomościw zakresie
regu|acji urodzeń).
Głębokie zmiany W struktuze IUdnościwg Wieku, Wywołane pzesuwaniem s.ę

wfy i nify demogra|icznych' spowodują okreŚ|one konsekwencje W Wie|u
dziedzinach życia. spadek |iczby dzieci Wplynie na kształtowanie się sieci szkoł
iprzedszko|i oraz może wpvnąć na |ikwidację szkó,ł na różnym poziomie nauczania,
|ecz z drugiej strony ułatwi doslęp do szkół iw da|szej perspektnvie może wpływać
na Wzrost poziomu Wykształcenia Iudności.

spadek |iczby |udności w Wieku produkcyjnym zmniejszy nacisk na rynek
pracy i doprowadzi do zmniejszenia rozmiarów bezrobocia. Natomiast wzrost |iczby
ludzi starszych będzie wywierał wpływ na system świadczeń społecznych, rynek
Wyrobów farmaceutycznych, zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi na rzecz
Iudności.

@

@

2ooa
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4.4.2. Prognoza stanu Iudności

Prognoza |udności została opracowana na podstawie wskaźnikóW zmian
liczby |udności poszczególnych powiatów' opracowanej przez GUS d|a |udności Wg
Wieku' Do okreś|enia prognozowanej Iiczby ludności wykorzystane zostały wskaŹniki
dla miast powiatu rawskiego (opracowanie GUs dotyczy łącznie |udności z terenu
miast Biała Rawska i RaWa Mazowiecka).

Prognozowana Iiczba mieszkańcóW przedstawia przewidywane stany ludności
faktycznie zamieszkałej W Rawie Mazowieckiej (mieszkańcy sta|i oraz przebywający
czasowo powyżej dwóch miesięcy) w dniu 31 grudnia każdego roku'
stan Wyjściowy 3'1 grudnia 2002 r jest opańy na wynikach Narodowego spisu
Powszechnego 2002 r

Poniższy Wykres przedstawia prognozę |iczby Iudności Wg faktycznego
miejsca zamieszkania, dla miasta Rawa Mazowiecka, do roku 2030.

Wykres 8' Prognoza ludności do roku

oo^
1 7 . ' l  l , s o o  '  .

D D o - _ ,  
: , ,  .  ^

fródlo: GUs Proanoza ludności na lata 200?2030

2030

1 5 9 t Ó .

161r .  
a

1 5 ' ż 5 .

zgodnie z prognozą sporządzoną w 2oo2 roku' |iczba mieszkańcóW miasta
w roku 2030 powinna wynosić 16 060 osób. oznacza to' że |iczba |udności do roku
2030 W poróWnaniu z rokiem 2008 może u|ec zmniejszeniu o 967 osób' tj. 5'50%
stanu Wyjściowego' Ana|izując liczbę mieszkańcóW W |atach 2002-2012 widać,
iż |zeczwiste tempo zmniejszania się |iczby mieszkańców RaWy Mazowieckiej jest
jednak mniejsze niż przewidwano (wg prognozy W 2012 miało być 17515 osób'
a rzeczywiście jest 17819). Prognozowany stały spadek |iczby mieszkańców miasta
na|ęży rozpatryWać jako zagrożenie _ tendencję niepokojącą. ce|em zapewnienia
dodatniego sa|da migracji należy dołożyć Wsze|kich starań, aby uczynić miasto
atrakcyjnym d|a mieszkańców i przyjezdnych, zarówno pod wzg|ędem
gospodarczym' jak i społecznym czy turystyczno-rekreacyjnym i kU|turalnym.
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4.4.3. Bezrobocie, rynek pracy

W roku 20'13 liczba osób W wieku produkcyjnym, wg faktycznego miejsca
zamieszkania, wynosiła 12 507, tj' 69'94 % ogółu Iudności.

Bezrobocie zarówno na terenie miasta RaWa Mazowiecka, jak i Powiatu
Rawskiego W |atach 2010 _ 2013, Wykazuje tendencję zlvyżkową' na co zapewne ma
wpływ sytuacja gospodarkiW kraju jak iw całej tJnii 'Europejskiej.

Rawa Mazowiecka nadal pozostaje atrakcyinym miejscem lokowania nowych
inwestycji oraz tworzenia nowych przedsiębiorstw.

Wykres 9. Poziom bezrobocia w Rawie Mazowieckiei na tle powiatu w lalach
2010 - 2013 (liczba osób)
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fńdb: Dane lJrzad Miasta Rawa Mazowiecka, GUs - Bank Danych Regionalnych

Wśród ogółu |iczby bezrobotnych mieszkańcóW, zarówno z terenu miasta

Rawa Mazowiecka, jak i Powiatu większą grupę stanowią męŹczyŹni.

Tabela 11. Poziom bezrobocia według Rryterium płci
bezrobotni

ogółem mężczyź'n| % ogółu
bgzrobotnych

kobloty % ogółu
bezrobotnych

na dzień 3 12.2010 r.

lawa Mazowiecka 774 422 u,52 352 45,48

rowiat Rawski 1798 971 54,00 427 46,00
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Urzqd Danych Regionalnych

Biorąc pod uwagę poziom Wykształcenia, zgodnie ze s|anem na dzień
31'12.2013 r., największą grupę stanowią ko|ejno osoby z wyksztalceniem (dane d|a
Powiatu):

- gimnazja|nym i niższym - 552 osoby' W tym:
- 195 kobiet,
- 357 męŻczyzn;

- zasadniczym zawodowym _ 528 osób, w lym:
- 217 kobiet,
- 3'|1 mężczyzn;

- po|icea|nym i średnim zawodowym - 512 osób, w tym:
- 244 kobiety,
- 268 męźrczyzni

_ wyższym - 216 osób, W tym:
- 155 kobiet,

61 męŻczFni
_ średnim ogó|nokształcącym _ 'l90 osób, W tym:

- 105 kobiet,
_ 85 mężczyzn.

na dzieó 31'12.20,|1 |'

lawa Mazowiecka E24 ,146 54,13 378 45,87

'owiat Rawski 1800 s49 52,72 851 47,24

na dzień 31.12.2012 |.

lawa Mazowiecka 823 52,86 388 47,14

)owiat Rawski 1951 'to17 52,13 934 47,47

na dzień 31'12.2013 r.

lawa Mazowiecka 864 476 55,09 388 44,91

'owiat Rawski 1998 1042 54,15 916 45,85
l8Śtd Rawa MerÓwieĆka Gll.s - B'Dk
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Tabela 12' Liczba osób bezrobotnych w Powiecie w latach 2010 - 2013' wed,ug
kryteńum wkształcenia i płci

Ana|iza aktywności ekonomicznej |udności miasta Rawa Mazowiecka wg
kMerium wykształcenia, potwierdza prawidłowość zaobselwowaną w stosunku do
powiatu' Największą grupę osób bezrobotnych stanowią ko|ejno posiadający
Wykształcenie (wg stanu na dzień 31.12.2013 r.):

- zasadnicze zawodowe - 236 (27,3'lyo\
. po|icea|ne iśrednie zawodowe - 212 (24,54%\

gimnazja|ne iponiżej - 2o9 (24,19yo\
_ Wyższe - '|1'| (12,85yo\

średnie ogó|nokształcące - 96 (11,11y.)
Pozostałe dane dotyczące poziomu bezrobocia Wg kryterium Wykształcenia

miasta przedstawione zoslały w tabe|i ponŹej.

Ywszczogó|nienieogółem

Wykształconie

wyźsze policealne
| średn|g

zawodowe

średn|e
ogó|no-

ksztalcące

zasadnlczo
zitwodowe

glmna-
ztalne

i pon|żej

2010 - berrobotni,
{ tym: 1798 139 431 176 509 543

- kobiety 427 97 236 109 192 193

- rnężczrżni 971 43 195 67 317 350

201'l - bezrobotni,
tvm: 1800 198 443 't62 530 467

kobloty 851 141 238 91 203 174

mężczyźni 949 205 71 327 289

1012 - bezrobotni,
^r tvm: 1951 221 521 187 509 513

- kobiety 934 155 27',\ 130 203 175

- mężczyźni 1017 66 250 57 306 338

l0l3 . bgżrobotni'
fl tvm: 1998 216 512 190 528 552

- kobloty 916 155 244 105 217 195

- rnężcryżni 1042 61 264 B5 311 357

zród|o: Dane UĘąd Miasta Rawa Mazowigcka' GUs - Bank Danych Regionalnych'

36



STMTEGIA ROZWOJU MIASTA RAWA MMOWIECKA

Tabeta 13' za|ąQstrowani bezrobotni z terenu miasta Rawa Mazowiecka wedlug
wykształcenia (201 o - 2o1 3)

U|zqd

stopa bezrobocia ob|iczona dla całeqo powiatu rawskiego na pŻestrzeni |at
2009 _ 2013 najniższa była w roku 2009, osiągając poziom 8'2o %' co daje Wzrost
o 0,20 % W stosunku do roku 2007, z niższym poziomem stopy bezrobocia'

Danych Regionalnych

zaróWno miasto Rawa Mazowiecka, jak i powiat rawski dysponują młodą
i coraz |epiej wykwa|ifikowaną kadrą pracownikóW. W aspekcie tworzenia nowych
miejsc pracy, korzystnie pzedstawia się struktura wiekowa bezrobotnych.
Zdecydowaną Większośó polencja|nych pracownikóW stanowią bowiem osoby młode,
W wieku 18 - 44 |ata. Mniej korzystnie przedstawia się jednak bardziej szczegółowa
ana|iza. D|a całego okresu badanego (|ata 2010 - 2013) w pzypadku RaWy
Mazowieckiei naj|iczniejszą grupę bezrobotnych (940 osób) stanowią osoby w
przedzia|e wiekowym od 25 do 34 |at. Podobna tendencja zauważa|na jest W |atach
2010 - 2013 W powiecie (2106 osób), co i|ustruje tabe|a poniŹej'

Poziom wykształcenia 31.12.
20'lo 2011 2012 2013

Wyższe 71
9,17./.

105
't2,74"/"

119
14,460/.

111
12,450/o

Po|icea|ne i średnje
zawodowe

170
21,96%

174
21 ,12%

203
24,67vo 24,54vo

Średnie ogó|nokształcące
87

11,240/o
72

4,740/o
a4

'1o,210/o
96

1't,110/o

Zasadnicze zawodowe
241

31,14%
274

33,74%
214

26,48%
236

27,31%

Gimnazjalne i poniżej 205
26,49%

195
23,66./.

199
24,18"/o

209
24,19./.

RAZEM 774 424 823 8M
Miasta Rawa Mazowiecka

Tabela 14- Stopa bezrobocia (Yo)
2009 2010 2011 2012 2013

Powiat Rawski 8,20 8,40 8,60 9,20 8.80
Województwo Łódzkie 11 ,60 12,10 12,70 14,00 13,70
Polska 11 ,90 12,30 12,50 13,40 13,00

: GUS- Bank
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Największy udział W zatrudnieniu ma przemysł, W którym pracuje ok. 35%
|udności. spowodowane jesl to zaróWno ahakcyjnym położeniem, jak róWnież
dostępnością terenów inwestycyjnych, które umoż|iwiają |oka|izację na obszaze
miasta różnorodnych zakładów przemysłowych. |naczej niż w przypadku średniej
krajowej ksztaftuje się natomiast poziom zatrudnienia W usługach.

W Rawie Mazowieckiej Większość' |j. ok. 67ok mieszkańcóW miasta znajduje
zatrudnienie W sektoŻe prywatnym. Jest to shuktura odmienna niż ogółem d|a
całego kraju, gdzie ponad połowa osób pracuje W sektorze pub|icznym.

Dane te potwierdzają Wysoką alrakcyjność miasta pod Wzg|ędem |okowania

38

Tabela 15' struktura bezrobotnych według Wieku i płci
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013
bezrobotni befrobotni Bezrobotni bezrobotni

)gółen kobiety ogółem kobiety ogołem Kobiety ogółem I kobiety
w wieku 18 - 24

lawa Mazowiecka 83 156 7a 111 137 71

rowiat Rawski 492 267 494 260 455 228 465 232
w wieku 25 - 34

Rawa Mazowiecka 201 237 ' 119 2AA 140 234 120

)owiat Rawski 466 494 259 587 198
w wieku 35 - 44

Rawa Mazowiecka 129 63 r39 68 't 38 71 162 79

Powiat Rawski 267 126 272 132 312 146 325 144
w wieku 45 - 54

Rawa Mazowiecka 193 a4 174 87 174 84 175 80

Powiat Rawski 375 '153 332 150 262 162 361 164

Rawa Mazowiecka 84 92 26 101 40 108 38

)owiat Rawski 166 46 171 50 186 70 207 7A
w wieku 60 - 64

ilawa Mazowiecka 14 0 24 0 0 48 0

)owiat Rawski 0 37 0 49 0 81 0
ogółem

ąawa Mazowiecka 824 378 423 388 864 388

)owiat Rawski 1798 827 1800 851 1951 934 1998 916
Miasta Rawa Mazowiecka
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różnorodnych inwestycji' które generują nowe miejsca pracy poza sektorem
publicznym' Wynika z tego dobre Wykorzystanie potencjału rozwojowego,
atrakcyjność miasta d|a inwestycji, generujących nowe miejsca pracy.

Według stanu na dzień 31'122013 r' |iczba osób bezrobotnych na terenie
miasta Rawa Mazowiecka wynosiła 864, podczas gdy łączna |iczba osób
bezrobotnych na terenie powiatu rawskiego wyniosłia 1 998. Wśród osób
bezrobotnych zamieszkałych W Rawie Mazowieckiej |iczba kobiet Wyniosła 388
(44,91 % ogółu bezrobotnych)'
GtóWnymi przyczynami istniejącego bezrobocia są:

- wysoki udział młodzieży wśród bezrobotnych spowodowany brakiem
doświadczenia zawodowego - abso|Wenci szkół Wkraczają na rynek pracy'
na którym poszukiwani są przede Wszystkim kandydaci posiadający
dośWiadczenie zawodowe;

- Wyż demograficzny Wchodzący na rawski rynek pracy;
- długotrwały charakter bezrobocia _ Wysoki udział osób bezrobotnych

pozostających bez pracy: naraslające zniechęcenie do poszukiwania pracy,
dezaktywizacja kwa|ifi kacji zawodowych' poszerzająca się strefa ubóstwa'
zwiększona i|ośc osób korzystających z opieki społecznej.

ProbIem stanowią przede Wszystkim następujące czynniki:
_ niedopasowanie Wykształcenia kandydatóW do pracy do potrzeb rynku pracy.
- brak motywacji do podjęcia pracy przez osoby długotrwa|e bezrobotne,

niskie kwalifikacje osób bezrobotnych,

Na pzestrzeni analizowanych |at poziom bezrobocia W powiecie wzrósł o 200 osób,
a W Rawie lvlazowieckiej o 90 osób. Prawdopodobnymi przyczynami są:

- spowo|nienie ożywienia gospodarcze90 W Po|sce iw regionie,
brak nowych inwestycji w Łódzkiej specja|nej strefie Ekonomicznej'

- brak nowych inwestycjiw powiecie rawskim,
- Wyższe środki Funduszu Pracy i znaczne finansowe Wsparcie aktywizacji

bezrobotnych środkami Europe,iskiego Funduszu społecznego,
- niskie płace oferowane pzez pracodawców, co Wpływa na mniejszą

motywację do poszukiwania pracy,
- mniejsza emigracja osób do krajów Unii Europejskiej (głównie do Ang|ii i

lrlandii) w poszukiwaniu pracy.

Celem ograniczenia bezrobocia, poprawy sytuacji na
podejmowane są pzez Powiatowy Urząd Pracy' oraz Władze miasta i
działania mające na ce|u aktywizację bezrobotnych:

_ zwiększenie poziomu zatrudnienia |udzi młodych do 25
organizacja staży zawodowych, prac interwencyjnych;

rynKu pracy
wladze gminy

roku życia _

. ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia ijego przyczyn - stosowanie
wobec grupy doce|owej instrumentóW Wspjerających podstawowe usługi rynku
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pracy, W szczególności: prac interwencyjnych i robót pub|icznych'
prac społecznie użytecznych, a w uzasadnionych pzypadkach zwrot kosztów
przejazdu do miejsca pracy;
Wspieranie procesów integracji i adaptacji zawodowej osób W szczególnej
sytuacji na rynku pracy - stosowanie usług i instrumentóW do osób będących
W szczegó|nej sytuacji na rynku pracy,
wspieranie samo-zatrudnienia - rozwoju przedsiębiorczości - udzie|anie
bezrobotnym jednorazowych środkóW Funduszu Pracy na podjęcie
działaIności gospodarczej;
wspieranie pracodawcóW W tworzeniu nowych miejsc pracy - dokonywanie
podmiotom prowadzącym działa|ność gospodarczą refundacji kosztóW
wyposażenia Iub doposażenia stanowisk pracy oraz zatrudnienie osób
bezrobotnych na nowo Utwozonych miejscach pracy, jak róWnieŹ wdrażanie
nowych instrumentóW Wprowadzonych pŻez nowe|izację ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (bony| szko|eniowe, stażowe,
zatrudnieniowe i na zasiedlenie);
budowa systemu edukacji i kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy -
prowadzenie indywidua|nych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym,
prowadzenie zajęc aktywizacyjnych W klubie pracy, spotkania z młodzieŻą
W szkołach ponad-gimnazja|nych, organizacja Targów Edukacyjnych dla
Gimnazja|istów, kierowanie osób bezrobotnych na szko|enia zgodne
z potrzebami pracodawcóW, monitorowanie zawodóW deficytowych
i nadwyżkowych' opiniowanie nowych kierunków ksŹałcenia zgodnych
z potrzebami |oka|nego rynku p|acy p|zez członków Powiatowej Rady
Zatrudnienia;
pozyskiwanie środkóW finansowych z Europejskiego Funduszu społecznego,
z reze|Ny Minislra Pracy i Po|i|yki społecznej oraz Państwowego Funduszu
RehabiIitacji osób Niepełnosprawnych;
pobudzanie mobi|ności bezrobotnych pode,'mujących praĘ poza terenem
powiatu rawskiego (organizacja giełd pracy' refundacja kosztóW przejazdu do
miejsca odbywania stażu);
Wprowadzenie nowych narzędzi wspierających twozenie miejsc pracy
i powrót do zatrudnienia osób powracających po przerwie związanej
z wychowaniem dziecka (grant na te|epracę iświadczenie aktywizacyjne,
pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy |ub na podjęcie
działaIności gospodarczej, programy regionaIne).

Działania w sferze spotecznej będą zintegrowane z działaniami rewa|oryzacyjnymi i
modernizacyjnymi' aby wzmocnić motywację do pracy poprzez zapewnienie
atrakcyjnego iprzyjaznego środowiska zamieszkania i wzmocnić skłonność do
aktywnego poszukiwania pracy W Rawie Mazowieckiej |ub oko|icy. Będzie io szansa
na ograniczenie emigracji zarobkowej.
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różnorodnych inwestycji, które generują nowe miejsca pracy poza sektorem
pub|icznym' Wynika z tego dobre Wykorzystanie potencjału rozwojowego,
atrakcyjnośc miasta d|a inwestycji, generujących nowe miejsca pracy'

Według stanu na dzień 3'|.'|2.2013 r. |iczba osób bezrobotnych na terenie
miasta RaWa Mazowiecka Wynosiła 864, podczas gdy łączna liczba osób
bezrobotnych na terenie powiatu rawskiego Wyniosła 1 998. Wśród osób
bezrobotnych zamieszkałych w Rawie Mazowieckiej liczba kobiet Wyniosła 388
(44,91 % ogółu bezrobotnych).
GłóWnymi przyczynami istniejącego bezrobocia są;

_ Wysoki udział młodzieży Wśród bezrobotnych spowodowany brakiem
dośWiadczenia zawodowego . absolwenci szkoł Wkraczają na rynek pracy,
na którym poszukiwani są przede wszystkim kandydaci posiadający
dośWiadczenie zawodowe;
Wyż demograficzny Wchodzący na rawski rynek pracy;
dtugotMały charakter bezrobocia - Wysoki udział osób bezrobotnych
pozostających bez pracy: narastające zniechęcenie do poszukiwania pracy'
dezaktywizacja kwa|ifikacji zawodowych' poszerzająca się strefa ubóstwa,
zwiększona i|ość osób korzystających z opieki społecznej.

P|ob|em stanowią przede Wszystkim następujące czynniki:
nledopasowanie Wykształcenia kandydatóW do pracy do potrzeb rynku pracy.

- brak motywacji do podjęcia pracy przez osoby dtugotrwa|e bezrobotne'
niskie kwa|ifikacje osób bezrobotnych'

Na przestrzeni ana|izowanych |at poziom bezrobocia W powiecie wzrósł o 200 osób'
a W Rawie Mazowieckiej o 90 osób. Prawdopodobnymi przyczynami są

_ spowolnienie ożywienia gospodarczego W Po|sce iW regionie,
brak nowych inwestycji w Łódzkiej specjalnej strefie Ekonomicznej,

- brak nowych inwestycjiw powiecie rawskim,
- Wyższe środki Funduszu P|acy i znaczne finansowe Wsparcie aktwizacji

bezrobotnych środkami Europejskiego Funduszu Społecznego'
- niskie płace oferowane przez pracodawcóW, co wpływa na mniejszą

motywację do poszukiwania pracy,
- mniejsza emigracja osób do krajóW Unii Europejskiej (głóWnie do Ang|ii i

lrlandii) w poszukiwaniu pracy.

Celem ograniczenia bezrobocia, poprawy sytuacji na
podejmowane są przez Powiatowy Urząd Pracy, oraz Władze miasta i
dziatania mające na ce|u aktywizację bezrobotnych:

_ zwiększenie poziomu zatrudnienia |udzi młodych do 25
oryanizaąa slaŻy zawodowych' prac interwencyjnych;

rynKu pracy
Władze gminy

roku życia -

' ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia ijego pzyczyn . stosowanie
Wobec grupy doce|owej instrumentów Wspierających podstawowe usługi rynku
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pracy' w szczegó|ności: prac interwencyjnych j robót pub|icznych,
prac społecznie użytecznych' a w uzasadnionych przypadkach zwrot kosŹów
przejazdu do miejsca pracy;
Wspieranie procesóW integracji i adaptacji zawodowej osób W szczegó|nej
sytuacji na rynku pracy - stosowanie usług i instrumentóW do osób będących
W szczegó|nej sytuacji na rynku pracy;
wspieranie samo.zatrudnienia - rozwoju przedsiębiorczości - udzie|anie
bezrobotnym jednorazowych środków Funduszu Pracy na podjęcie
działaIności gospodarczej;
Wspieranie pracodawcóW W tworzeniu nowych miejsc pracy. dokon}Ą'/anie
podmiotom prowadzącym działaIność gospodarczą refundacji kosztów
Wyposażenia |ub doposażenia stanowisk pracy oraz zatrudnienie osÓb
bezrobotnych na nowo utworzonych miejscach pracy' jak róWnież Wdrażanie
nowych instrumentóW Wprowadzonych przez nowe|izację ustawy o promocji
zatrudnienia i insMucjach rynku pracy (bony: szko|eniowe' stażowe,
zatrudnieniowe i na zasiedlenie);
budowa systemu edukacji ikształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy -
prowadzenie indywidua|nych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym'
prowadzenie zajęć aktwizacyjnych W k|ubie pracy, spotkania z mlc'dzieŻą
W szkołach ponad-gimnazja|nych, organizacja Targów Edukacyjnych d|a
Gimnazja|istóW, kierowanie osób bezrobotnych na szko|enia zgodne
z potŻebami pracodawcóW, monitorowanie zawodów deficlowych
i nadwyżkowych, opiniowanie nowych kierunków kształcenia zgodnych
z potrzebami |oka|nego rynku pracy pŻez członkóW Powiatowej Rady
Zatrudnienia;
pozyskiwanie środkóW fi nansowych z Europejskiego Funduszu społecznego,
z |ezew Ministra Pracy i Po|ityki spo,łecznej oraz Państwowego Funduszu
RehabiIitacji osób Niepełnosprawnych;
pobudzanie mobi|ności bezrobolnych podejmljących pracę poza telenem
powiatu rawskiego (organizacja giełd pracy, refundacja kosztów przejazdu do
miejsca odbywania stażu);
Wprowadzenie nowych narzędzi Wspierających tworzenie miejsc pracy
i powrót do zalrudnienia osób powracających po przefwie związanej
z wychowaniem dziecka (grant na telepracę i śWiadczenie aktywizacyjne,
pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy |ub na podjęcie
działaIności gospodarczej, programy regionaIne).

Działania W sferze społecznej będą zintegrowane z działaniami rewa|oryzacyjnymi i
modernizacyjnymi, aby Wzmocnić motywację do pracy pop|zez zapewnienie
atrakcy,'nego iprzyjaznego środowiska zamieszkania i Wzmocnić sktonność do
aktywnego poszukiwania pracy W Rawie Mazowieckiej |ub oko|icy' Będzie to szansa
na ograniczenie emigracji zarobkowej
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4.5. Baza ekonomiczna miasta

4.5.1. Podmioty gospodarcze - liczba i struktura

Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON na terenie miasta
RaWa |V|azowiecka, Według grup branżowych w okresie od 01.01.2009 r.
do 31.12.2011 r', zostały Wyszczegó|nione W poniŹszej tabe|i.

Urzqd

Tabela 16. Podmioty gospodarcze wedtug grup branżowych w latach 2009.2011

Grupa
blanżowa

stan podmiotów
gospodarczych na

dzień 3l'x||.

L|czba podmiotów
nowozorganizowanych

w latach

Liczba podmiotów
wykreś|onych

w latach
2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 20't1

Handel 819 819 749 51 7A 27 96 85 104
Produkcja 84 83 a2 6 B 6 9 8 8
Usługi 754 819 788 91 108 5o 72 59 88
Gastronomia 86 88 81 10 7 3 8 10 10
Transpoń 53 59 58 7 10 3 5 4
ogółem 1796 1868 1754 165 211 B9 190 166 215

Miasta Rawa Mazowiecka

Tabela 17. Podmioty gospodarcze według grup branżowych w latach 2012.2013

Glupa branżowa
stan podmiotów

gospodarczych na
dzień 31.x||.

Liczba podmiotów
nowozorga-
nizowanych

w latach

Liczba
podmiotów

wykreś|onych
w latach

20'12 2013 2012 2013 2012 2013
RoInictwo' |eśnictwo
łowiectwo i rvbactlvo 14 12 0 0 0 0

Górnictwo iWdobvwanie 4 5 1 0 0 0
Przetlvórstwo pŻ emvsłowe 204 200 17 11 18
Wytważanie i
zaopatrywanie w enefgię
elektrvczna

1 'I 0 0 0 0

Oostawa wody,
gospodarowanie ściekami i
odoadami

11 12 0 0 0

Budownictlvo 244 235 20 16 'tB 19
Hande| huńowy i
detaliczny, naprawa
ooiazdów samochodowvch

811 816 50 41 61

Transpoń i gospodarka
maQazvnowa 135 137 9 9 I 7

DziałaIność zwiąfana z
zakwaterowaniem i
usłuoami oastronomicznvmi

58 59 6 11 1 8

Informacia i komunikacia 42 49 10 I 0 I
Działa|nośĆ finansowa i
ubezoieczeniowa 67 77 4 12 2

DziałaIność związana z
obsługą rynku
nieruchomości

73 75 5 1
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Ana|izując dane dotyczące stanu podmiotóW gospodarczych W okresie
Wcześniejszym, tzn. na przełomie roku 2009_2010, moŹna zauważyć utrzymujący się
Wzrost i|ości przedsiębiorstw W mieście. Miasto charakteryzował Wowczas
ponadprzeciętny' zaróWno W ska|i Województwa, jak i kraju, wskaŹnik
przedsiębiorczości. ||ość 'irm prywatnych przypadających na tysiąc mieszkańcóW
Wynosił 177' podczas gdy średnia W grupie poróWnawczej Wynosiła '13'l. Tak Wysoki
Wskaźnik przedsiębiorczości, potwierdzał Wysoki potencjał rozwojowy miasta
i zainteresowanie jego mieszkańcóW tworzeniem nowych przedsiębiorstw i co się
z tym wiąŻe nowych miejsc pracy. Pomimo nieznacznego spadku wańości
Wymienionego Wskaźnika W roku 2011 (137)' miasto nadal charakteryzuje Wysoki
potencjał rozwojowy.

DziałaIność profesjonaIna,
naukowa itechniczna 153 166 19 25 I 10

DziałaIność w zakresie
usług administrowania i
działaIność wspieraiaca

3B 37 5 6 3 3

Administracja publiczna i
oorona narooowa 15 15 0 0 1 0

Edukacia 97 106 25 12 5 3
Opieka zdrowotna i pomoc
soołeczna 114 115 7 7 2 4

Działa|ność związana z
ku|turą' rozrywką i
rekreacia

33 32 4 3 2

Pozostała działaIność
usłuqowa 143 154 8 16 3 I

organizacje i zespoły
eksteMorialne I 1 0 0 0 0

ooółem: 2304 186 't 9E 107 151
GUs Łódż

l-
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10. Podmioty gospodarcze wed,ug grup branżowychWykres
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ogółem

fródło: Urząd Miasta RaWa Mazowiecka

Wg stanu na dzień 2008 roku na terenie RaWy Mazowieckiej, w systemie
REGoN Wg sekcji PKD _ Po|skiej K|asyfikacji Działa|ności, zarejestrowanych było
2263 jednostki gospodarcze' W ciągu ostatnich trzech |at można zalwaŻyć
systematyczny Wzrost ilości przedsiębiorstw W mieście' co i|ustruje tabe|a poniżej.

Tabela 18. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestne REGON
Według sekcji PKD (żródto: GtJs _ Bank Danych Regionatnych )

2008 2oo9 20't0 20't1 2012 2013
ogółem

]gółem' w tym 2263 2208 2324 2206 2262 2304
iektor publiczny 70 69 69 69 11 74
rektor prywatny 2153 2139 2259 2137 2191 2230

A - ro|nictwo, |eśnictwo' łowiectwo i rybactwo
)gółem, w tym 8 '14 14 15 12
iektor publicrny 1 0 0 0 o 0
;ektor prywatny 7 2 '14 14 15

c - przetwó.stwo pl.femysłowe
)gółem' w tym 222 211 216 199 208 200
;ektor publiczny 1 1 I 0
)ektor prywatny 221 210 215 198 207 200

D . wytwarzanie i zaopatrywanie w energię e|ektrycfną gaz, parę wodną'
gorącąwodę i powiet|ze do układów k|imatrzacyjnych

)gółem' w tym 1 1 1 1 1 1
iektor publiczny 1 1 1 1 1 1
)ektor prywatny 0 0 0 0 0 0
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- dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami
oąz dziala|ność związana z rekultywacją

)gÓłem, w tym 5 7 I 11 11 12

rektor publiczny 2 2 2 2 3 3
iektor prywatny 3 5 7 I B I

F - budownictwo
)gółem, w tym 231 231 253 244 244 235

rektor publiczny 1 1 1 1 I 1

iektor prywatny 230 230 243 243 234
G - hande| huńowy i detaliczny; naprawa pojazdóW samochodowych'

Włączając motocyk|e
)gółem' w tym 849 832 B83 815 811 816

iektor publiczny 0 0 0 0 0 0
rektor prywatnY 849 432 BB3 815 811 816

H - transpoń igospodarka magazynowa
)gółem, w tym 140 144 146 138 135 137

iektor publiczny 0 0 0 0 0 0
iektor prywatny 140 144 146 '138 135 '137

l - działalność zwiąfana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym|
)gotem, w tym 58 57 62 56 58 59

iektor publiczny 2 2 2 2 2 2
iektor prywatny 56 55 60 54 57

J - informacja i komunikacja
)gółem, w tym 33 30 32 42 49

iektor publiczny 0 0 0 0 0 0
iektor prywatny 33 30 32 42 49

K - działa|nośÓ finansowa i ubefpieczeniowa
)gółem' w 1ym BO BO 77 64 67 7T

iektor publiczny 0 0 0 0 0 0

iektor prywatny BO BO 77 64 67 77

L . działalność związana z obsługą rynku nieruchomościami
)gółem, w tym 63 65 68 73 75

iektor publiczny 8 8 8 8 8 10
jektor prywatny 55 57 60 65 65 65

M . działa|noŚć profesjona|na' naukowa i techniczna
)gółem, w tym 136 138 152 146 153 166

rektor publiczny
iektor prywatny 135 137 151 145 152 '165

N - działa|ność w zaklesie usług administracyjnych iwspierająca
)gółem' w tym 30 3B 3B 38

iektor publiczny 0 0 0 0 0 0
iektor prywatny 30 38 38 38

o - administracja pub|iczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne
)gółem, w tym 17 17 17 17 15 15

iektor publiczny 15 15 15 15 '14 '14

iektor prywatny 2 2 2 2 1 1
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Tradyc.ie gospodarcze miasta i regionu związane są z przemysłem

spożywczym, zwłaszcza z przetwórstwem mięsa. si|nie reprezentowany jest też
przemysł maszynowy oraz |ekki. |stnieje ponadto duł potencjał produkcyjny'

związany z Wie|ohektarowymi gospodarstwami sadowniczymi' oraz uprawam|
Warzyw, Występującymi na terenie powiatu rawskiego. Do najbardziej znanych
i aktywnych zakładóW na terenie miasta za|icza się:

- FOOD SERVICE sp. z o.o.,
_ STANLEY,
- DAKOTA,
- RAWA MODE Centrum Handlowe,
- LOGTS S.4.,
- TP INTERNET Sp. z o.o.,
- ANTARES sp. z o.o.,
- ,,sloDEMKA',
- TABO,
- MGL Sp. z o.o. - GRUPA MAGo,
- FAM - cynkowanie ogniowe,
- zusT,
_ DITTA-SERIA,
_ GERDEX.
. TAKEMA.

od ki|ku |at na terenie miasta obecnyjest kapitał zagraniczny tj.:
belgijski:
_ HERCO,
niemiecki:
- QUICK-MIX.

Firmy zachodnie na|eżą do jednych z pręŹniej rozwijających się
przedsiębiorslw W regionie.

Na terenie miasla preferowane są następujące rodzaje działa|ności
gospodarczej:

_ pzemysł chemiczny i farmaceutyczny,
. przemysł spożywczy'
_ przemysł meta|owy i precyzyjny'
_ przemysł Wytwarzający urządzenia d|a ochrony środowiska,
- przemysł technikl medycznej'
_ przemysł e|ekhoniczny,
- przemysł opakowań,
- pzemysł materiałów budow|anych,
_ pŻemysłmotoryzacy,iny.
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Władze miasta starają się aktywizować sferę gospodarczą na terenie RaWy
Mazowieckiej tworząc dogodne warunki d|a potencja|nych inwestoróW. System
prerogatyw d|a przedsiębiorców chcących tu zainwestować sprzyja rozwojowi sektora
Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wygospodarowane strefy przemysłowe miasta
zostały Wyposażone W niezbędną infrastrukturę techniczną. Miasto otwańe jest na
ofeńy współpracy ze stron firm polskich i zagranicznych.

4.5.2. Zatrudnienie

Na poniższym Wykresie przedstawiona została struktura zatrudnienia
W sektorach gospodarki W Rawie Mazowieckiej, oraz jej poróWnanie ze strukturą
Występującą W innych obszarach'

Wkre' 11. zatrudnienie W poszczególnych sektorach

aov"

50'%

10v"

Rawa Marowleka P@iat

. ro|n ic two . sekto|pzemysł j  budÓwany Peostałe sektÓ ry

Źródło: Materiaty poróWnawcze na podstawie danych Gl)s za 2o11r', Rocznik statystyczny GUs 2012

Największy udział W zatrudnieniu w Rawie Mazowieckiej ma przemysł
i budownictwo, W którym pracuje 34'79% |udności. Jest to Wańość wyŻsza niż
śred n ia d |a Wojewód ztwa 28 '42o/o otaz ogółem d la całego kraju 26 '87o/o '
spowodowane jest to zaróWno atrakcyjnym położeniem' jak róWnież dostępnością
terenóW inwestycyjnych, które umoż|iwiają |okalizację na obszarze miasta
różnorodnych zakładóW przemysłowych. Dodatkowo przyczyną takiego stanu rzeczy
jest oczywisty, aczkolwiek znikomy procent sektora rolniczego O,O7ok.

|nacz€] niż' W przypadku średniej krajowej ksztaftuje się natomiast poziom
zatrudniania w pozostałych sektorach takich jak hande|, transpoń, informacja
i komunikacja, działa|ność finansowa i ubezpieczeniowa' administrowanie
i działaInośc wspierająca. W przypadku kraju i województwa tendencja jest odwrotna.

Na poniższych rysunkach przedstawiona została struktura zatrudnienia
w sektorze publicznym i prywatnym.
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Wykres 12. Zatudnlenie w sektorach prywatnym i publicznym
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ffio/o
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100/o

ovo
Rawa Mazowiecka Po\^/iet Rav/ski Woj6ńdń^ó Łodfkie Po|ska

l sektor pJHicfny ! s€ktol pryWatrry

zrodło: Mateiau pońwnawczo
Rocmik Statystyczny GUS 2012

na podstawie danych GUS za 2011r.,

Większość mieszkańów miasta znajduje zatrudnienie W sektorze prywatnym.
Jest to tendencja zb|iżona do Występującej w kraju' w województwie oraz powiecie.
Dane te potwierdzaią wysoką atrakcyjność miasta pod wzg|ędem |okowania
różnorodnych inwestycji' które generują nowe miejsca pracy poza sektorem
publicznym.

Usługi nierynkowe to sekcje L' M' N wg Potskiej K|asyfikacji Działa|ności
(L - adminishacja pub|iczna iobrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia
spoteczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, M - edukacja, N - ochrona
zdrowia i pomoc społeczna).

Liczba osób zatrudnionych w poszczegó|nych sektorach, z uwzg|ędnieniem
|iczby pracuiących kobiet, została przedstawiona w tabe|i poniżei'

Tabela 19. Liczba osób za|rudnionych w tatach 2008-2012
Lata 2008 2009 2010 2011
Pracuiacv oqółem 5427 5450 5074 5083
Kobiety 2927 264'l 2687
MężczYżn| 2462 2523 2433
SeKor rolniczv 11 4 bd bd
seKor p.z emvsło!^/Y 2'197 1896 bd 1676
seKor usfuoow usłuqi rynkowe Bd bd bd bd
Sektor ustuqowv ustuoi niervnkowe Bd bd bd bd
Sektor oublicznv 1867 1802 bd bd
Sektor orvwatnv 3560 3648 oo bd

Matąia, porównawcze na podstawio dd|ry. za 201 1 r., Rocznik shtyŚtyczny

t-

47

GUS 2012



STRATEGIA ROZWOJU I/IASTA RAWA MMOWIECKA

Większą częśĆ osób pracujących stanowią kobiety. W roku 201 1 udział kobiet
Wśród pracujących ogółem stanowił 52,86% . Tendencja przewagi pracujących kobiet
nad pracuiącymi mężczyznami (również w innych |atach) jest charakterys|yczna d|a
miasta Rawa Mazowiecka.
W odniesieniu do powiatu' Województwa czy kraju proporcja ta przebiega w kierunku
odwrotnym.

wkres 13, udziat % kobiet wśród og(,łu pracujących na tl€ powiatu,
województwa i kaju

RaM Ma Powiat wo]€$ództrc Po|ś|a

frdb: Mateńaly porównawcze na podstawie datrych GUs za 2011 t., Rocznik satyslyczny
GUS 2012r.

4.5.4. Dochody i wydatki budźstu

Dochody budżetu Rawy Mazowieckiei w roku 20'12 ogółem wynosiły
51 779 855 zł' Na dochody budżelu składają się dochody Własne, dochody z Mułu
udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, subwencje, dotacje
z budŹetu państwa, funduszy ce|owych, porozumień iednostek samoządu
teMoria|nego oraz środki na dotinansowanie zadań ze Źródeł pozabudżetowych.

W roku 2012 dochody własne stanowiły 66,55% kwoty dochodów ogótem'
z analizy ko|ejnych lat Wynika, że dochody ogółem wzrastały, zwiększał się również
udziat dochodów własnych W dochodach ogółem do roku 2011, po czym spadł do
poziomu 66,55 o/o w roku 2012. Na Wysokość poziomu dochodów Własnych istotny
WpłW mają dochody uzyskiwane ze sprzedaiy składników majątkowych' które
ksfałtują się na róŹnym poziomie w poszczegó|nych latach.

Poniższa tabe|a pzedstawia zestawienie kwot dochodu budżetu miasta na tle
dochodów budżetóW gmin województwa łódzkiego w |atach 2009 .2o'|2.
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Tabela 20' Dochody budżetu miasta i gmin województwa łódzkiego w latach
2009- 2012 [tys. zł]

st aty sly cz n e Wokw ó d ztw a

z powźlszych danych Wynika, że udział dochodóW własnych w dochodach
ogółem jest Wyższy W przypadku miasta W poróWnaniu z dochodami ogółem d|a
Województwa. Udział dochodóW Własnych RaWy Mazowieckiej W dochodach ogółem
d|a |at 2009 - 2o'|2 był najwyższy W roku 2011 i stanowił 69,31 % ogółu dochodów,
podczas, gdy W |atach poprzednich Wahał się na poziomie 56'36 - u,loo/o.

Wydatki z budżetu miasta, W |atach 2009 . 2012, pŻewyższały dochody.
Największa różnica pomiędzy Wydatkami a dochodami dotyczyła roku 20,12,
W ktÓrym Wydatki były Wyższe od kwoty dochodóW o 18,82%.

W roku 2011 kwota WydatkóW była Wyższa od dochodóW o 6'36%' W 2010
|oku o 7,22o/o' a w 2oo9 roku o 3,78o/o' ftód|em pokrycia deficytu budżetu miasta
RaWa Mazowiecka W poszczegó|nych |atach były Wo|ne środki z |at poprzednich
oraz kredyty i pożyczki. RóWnież Ęczne dochody budżetóW d|a Województwa
łódzkiego były niższe od WydatkóW w anaIizowanym okresie'

Poniższa tabe|a przedstawia zestawienie kwot dochodu i Wydatków d|a miasta
na t|e Województwa łódzkiego oraz gmin Województwa łódzkiego.

Tabela 21. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Itys' zł]

Naa /a 2009 20't0 2011 2012
Miasto Rawa Mazowiecka

Dochody ogółem 44 897 ,4 49 567,9 55 274,4 51 779,8
Dochody wlasne 25 305,4 32 068,9 38 316,4 34  461 ,8
jako ą/6 dochodu ogółem 56,36% 64,70% 69,31% 66,55%

województwo łó(bkie - razem
Dochody ogólem I 964 294,6 10 010 353,8 10 439 901,5 '10 791 003,6
Dochody własne 4 586 731,0 4 858 008,6 5 193 649,6 5 584 892,3
jako dochodu ogółem 46,03% 48,530/o 49,75% 51,760/o

wolewództwo łó(bkie - gminy'
z wyĘczeniem gmin mających status mi6ta na prawach powiatu

Dochody ogołem 4175 Ą48,8 4 709 961,8 4 860 323,0 5 033 303,4
Dochody własne 1 949 834,5 2 184 803,6 227455€,7 2 493 082,0
jako dochodu ogołem 46,7V/o 46,39% ,16,80P/" 49,53%

ódto: Rocznki slatvslvczne Wolewództwa Lódzkie

Na.a{a 2009 2010 m11 2012
Miasto Rawa Mazowiecka

dochody ogólem 44 497 ,4 49 567 ,9 55 278,4 51779,8
wydatki ogolem 46 596,5 53 147,2 58 796,0 61 530,9
de'icyt / nadwyżka - 1 699,1 - 3 579,3 - 3 517,6 -  I 751 ,1
jako .ń dochodu ogółem 3,78% 7,22% 6,360ń 18,82%

L-
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województwo lódzk|e - razem
dochody ogółem 9 964 294,6 10 010 353,8 10 439 901,5 10 791 003,6
wyddki ogółem 10 706 1'14,9 10 728 016,9 11 102 217,4 11 076 444,2
deficyt / nadwyżka -741420,3 -717 663,1 - 662 3'15,9 - 26 440,6
jako yÓ dochodu ogółem 7,44./. 7 ,17 %o 6,34 %o 2,Uvo

województwo łódzkie - gminy'
z w]/łączeniem qmin mających status miasta na pntwach poviatu

dochody ogólem 4 175 448,4 4 709 961,8 4 860 323,0 5 033 303,4
wydatki ogó'łełn 4 sffi 4o7,4 5 059 555,8 5 026930,1 4 957 n3,2
deficyt / nadwyźka - 360 955,6 - 39 594,0 - 166 607,1 755n,2
jako % dochodu ogóten a'uo/ą 7,4!/o 3,430/o 1,Wo

obliczenia własne na podstawie danvch Roczników statvsIvcznvch Woi

SIRATEGIA ROZWOJU MIASTA RAWA MAZOWIECKA

tysIyc zn ych Wojew ód ztw a Łód z k i ego

Kwota dochodów na jednego mieszkańca ob|iczonych dla miasta Rawa
Mazowiecka' W 2009 roku Wynosiła 2 557 '67 zł' Natomiast na koniec 2012 roku
Wzrosła do 2 905'87 z|. WysokośÓ WydatkóW na jednego mieszkańca miasta
Wynosiła W 2009 roku 2 654'47 zł', a na koniec 2012 roku 3 453'11 z|. D|a RaWy
Mazowieckiej kwota WydatkóW inwestycyjnych przypadająca na jednego mieszkańca
Wyniosła W 2009 roku 466,33 zł, natomiast w 20'l2 |oku 882,28 ż'

PoróWnanie dochodóW budżetu miasta RaWa Mazowiecka w |atach 2009-2012
przedstawia poniższa tabela:

Urzą

z poryŻszych danych wynika' że dochody w roku 2012 były Wyższe niż
w |atach poprzednich. |stotny Wzrost dochodów nastą)ił W pozycji dochodóW
Własnych oraz dotacji, minima|nie Wzrosły dochody z Mułu subwencji z budżetu
państwa. Wzrost dotacji Wynika gtóWnie z przejęcia do obsługi świadczeń rodzinnych
W pomocy społecznej oraz pozyskania dotacji na projekty i programy finansowane ze
środków z budżetu Unii Europejskiejoraz budżetu państwa.

W poróWnaniu do roku 2009 W |atach 201'1. 2012 nast@ił znaczny wzrost
Udziału procentowego dochodóW Własnych W dochodach ogołem. Zwiększony udział
dochodów Własnych to głóWnie zwiększone dochody z podatkóW |oka|nych oraz
Wyższe Wpływy ze sp|zędaż.y składników mienia komuna|nego _ nieruchomości na
rzecz inWestoróW.

Tabeta 22. Dochody budżetu miasta [tys. zł]
Lata 2009 r. 2010 r . 2011 r. 2012 t.

Dochody ogółem, w tym: 44 897 49 568 55 274 51 780
- dochody własne 25 305 32 068 38 316 34 461
- jako % dochodu ogółem 56,36% 64,70% 69,31% 66,55%
- dotacje 11 298 8 956 7 837 7 574
- jako oń dochodu ogółem 25,160/0 18'070ń 14,18% 14,63%
- suDwenqe 8 294 I 544 9 125 I745
- jako yo dochodu ogółem 18,48% 17,23% 16,51% 18,82%

d Miasta Rawa Mazowiecka
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Kwoty wydalków budżetu miasta RaWa Mazowiecka W tym na inwestycje
przedstawia poniższa tabe|a:

U|ząd

Z poróWnania kwot dochodóW iWydatkóW budżetu miasta Wynika' że W |atach
2009-2012 wydaIki znacznie przewyższyły kwotę zrea|izowanych dochodóW.

Na|eży podkreś|ić' że od roku 2009 z roku na rok Wzrastały kwoty Wydatków
na inwestycje prowadzone pŻez miasto. slanowiv one od 17'57.25'56 % Wyda|ków
ogółem.

Wydatki na ośWiatę i wychowanie stanowlą największą pozycję tj. ponad 40 %
Wyda|ków ogółem budżetu miasta W poszczegó|nych |atach. od roku 2009 znacznie
Wzrosły Wydatki na gospodarkę komuna|ną i ochronę środowiska, a także Wydatki na
pomoc społeczną

4.5.5. Ocena infrastruktury ekonomiczne,

Ze strony miasta podejmowane są ustawiczne działania, zmierzające do
zapewnienia koŻystnych WarunkóW d|a inwestoróW W zakresie udostępniania
terenóW inwestycyj nych'

ogólna powierzchnia terenóW inwestycyjnych w Rawie Mazowieckiej to
114 ha' Tereny te z|oka|izowane są następująco;

- Tereny przemysłowe ,'Mszczonowska'' - północno - wschodnia cześć miasta
W rejonie u|' Mszczonowskiej iul. Białej,

_ Tereny przemysłowe ,,skierniewicka,, _ połnocno - zachodnia cześć miasta
W rejonie u|' Miodowej iu|. Wałowskiej'

_ Podstrefa Rawa Mazowiecka Łódzkiej specja|nej shefy Ekonomicznej -
w rejonie u|. Miodowej oraz w rejonie u|icy Reymonta i u|. opoczyńskiej,
W sąsiedztwie drogi ekspresowej s8.

Tabela 23' Wydatki budżetu miasta ltys' zł]
Lata 2009 r. 2010 r. 2011 ( 2012 t.

Wydatki ogółem, w tym: 46 597 53 147 58 796 61
- inwestycyjne 8 186 11 017 14 921 '15 730

Miasta Rawa Mazowiecka

t_
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Rysunek 7. Lokalizacja
i ,,Skierniewicka"

terenów przemysłowch ..Mszczonowska"

ogromną za|etą |oka|izacji stref przemysłowych jest doskonała dostępnośc
komunikacyjna (przez teren miasta |ub W pob|iżu jego granic przebiegają głóWne
sz|aki komunikacyjne północ - południe i Wschód _ zachód) oraz b|iskośc
najważniejszych instytucji otoczenja biznesu' z|okaIizowanych głóWnie W Warszawie
i Łodzi' Temu ce|owi służył róWnież zrea|izowany W |atach poprzednich, projekt
budowy drogi obwodowej miasta finansowany, m.in. ze środków Programu Phare
2002.

strefy przemysłowe oferują Wo|ne tereny przeznaczone pod rea|izację
inwestycji, budowę hal' biur czy magazynóW. We Wszystkich dostępna jest
podstawowa infrastruktura techniczna, jednak ze Wzg|ędu na dostępność medióW
oraz położenie bezpośrednio przy drodze krajowej Warszawa _ Wrocław, bardziej
atrakcyjna z punktu widzenia inwestoróW Wydaje się strefa,'|\45zczonowska'''

Tereny przemysłowe ''Mszczonowska'' o ogó|nej powierzchni 45 ha zostały już
w znacznej części zagospodarowane' Na ich abszarze dzia|a między innymi zakład
opakowań p|astikowych do kosmetyków' firma oferująca usługi te|esprzedaży, firma
kurierska' firma zajmująca 5ię międzynarodowym transpońem samochodowym
i ubojnia trzody ch|ewnej' Do zagospodarowania są natomiast jeszcze grunty
miejskie o powierzchni około '1 ha' W porozumieniu z Właścicie|ami istnieje także
moŹ|iwość nabycia gruntóW na cele przemysłowe.

DrUgą strefą przemysłową jest ,,skierniewicka'' o powiezchni 33 ha.
Dotychczas sprzedano grunty miejskie d|a firmy prowadzącej produkcję iskład mebIi
oraz d|a pra|ni przemysłowej (teren objęty ŁssE o pow. ok' 2,40 ha). Do dyspozycji
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potenc,ia|nych inwestoróW są grunty miejskie o powierzchni 10,50 ha oraz grunty
prywatne do nabycia W drodze uzgodnień z obecnymiwłaścicie|ami.

opn

W rejonie u|. Reymonta iu|. opoczyńskiej utworzona została natomiast
Podstrefa Rawa Mazowiecka Łódzkiej specja|nej strefy Ekonomicznej' Jej teren
obejmuje łącznie powierzchnię 30 ha' część gruntóW o pow. prawie 21 ha została juŹ
sprzedana firmom produkującym materiały budow|ane, regały sk|epowe
i magazynowe oraz |irmie zajmującej się cynkowaniem ogniowym.
Do zagospodarowania pozostały natomiast grunty Powiatu Rawskiego o pow. 9 ha.

Tabela 24. lnfrastruktura dostępna na terenach pnemysłowych

lnfraatruKura Tereny pzemyalowe
,,Mgzczonowgka"

Tereny pżemysłowe
,,Sklernlewicka"

Powierzchnia (ha) 45 33

Najbl i ższa autostmda (km) A1 - 50 km,
A2 -35km

A1 - 50 km,
A2-35km

Najbliższa droga kmjowa (km)
nr725-1km,
s8 - 't,8 km

nr 72 - 0,9 km,
nr 707 - 0,4 km,

Sg - 2.2 km
Elektryczność doslępna na mreJscu

- dostępna wydajnośó (MW 3 3
dostępne napięcie (kV) 15 15

Gaz dostępny na miejscu
odIegłość

do pzyłącza 1,5 km
- dostępna przepuszcza|ność

(mlh) 3000 600

ciśnienie (Mpa) 0,4 0,4
Woda dostępna na miejscu

. pŻeko rur (mm) 300 110
- ciśnienie (Mpa) 0,52 0,52

Kanalizacja dostępnaa miejscu
przekrój tur (mm) 300 200

sieć telekomunikacyjna (telefon'
ISDN, tnrcmisja danych)

dostępna na miejscu
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Rwun€/r 8. LokaltzacJa Pod6'b?fy Rawa Mazovr,łcka ŁssE w rqonie
ul. Reymonta i ul. opoczyńsklei

D|a zapewnienia pelnej infrastuktury na brenie ŁssE:
- doprowadzono do granic st.ery sieć wodociągową o pJzekrojach,

poa|,a|ających na z\,,iększenie poboru wody do ce|ów soqa|nołytowycf|
lprodukcyjnych,

- doprowadzono do granic $rery sieć kana|izaqi sanitamej,
- wybudowano eneĘetyczną staqę podawczą i zainsta|ołvano kabl€

zasihiące'
- na|eży rozprowadzić po tgrgn|e strery . si8ć rozdzie|eą - gazociągi

pzesyłowe śr6dniego ciśnienia.

|nwestorry mogą korzystać z u|g inwestycyinych' z obowiąlujących tu
prefer€nctinych warunków powadzenia dziata|ności gospodarczej' oraz uprawnieni
są do korŹystania z pomocy pub|icznei:

- na wspieranie nowych inwestycji,
- na tworzenio nowych miejsc pracy.

I

z|ódb: Fągmonl planu rńIaśla.
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|nwestor ma pełną swobodę W Wyborze pomocy pub|icznej' z której chce
skorzystać. Uzyskuje zaś ją aż do Wyczerpania pełnej kwoty należnej pomocy
pub|icznej' jednak nie dłużej niż do końca funkcjonowania strety, czy|i do 2026 r.

W Województwie łódzkim poziom pomocy pub|icznej Wynosi:
. 70% d|a małych przedsiębiorstw,
- 60% d|a średnich przedsiębiorstw,
- 50o/o d|a dużych przedsiębiorstw.

Warunkiem otrzymania powyższych przywilejów jest zainwestowanie
okreś|onej kwoty minimaInej' utrzymanie inwestycji W regionie przez okres nie krótszy
niż 5 |at oraz - W przypadku korzystania z pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy
- utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres przynajmniei 5 lat.

Powyższe zasady udzie|ania pomocy pub|icznej są zgodne z zasadami
obowiązującymi W Unii Europejskiej.

Na terenie miasta funkcjonują także instytucje stanowiące zap|ecze
ekonomiczne' Do tej grupy instytucji zaliczane są m.in' banki' f irmy ubezpieczeniowe'
itp. Na obszarze miasta usytuowane są róWnież siedziby Władz samorządowych'
oraz pod|egłych im jednostek organizacyjnych.

Funkcjonowanie dobrze pzygotowanych pod wzg|ędem formaIno _ prawnym
i infrastruktura|nym Ww. stref przemysłowych, Wraz z otaczającą infrastrukturą
ekonomiczną stwarza korzyslne warunki d|a prowadzenia działa|ności gospodarcze,|
na terenie miasta.

Wszelkie inwestycje prowadzone na terenie miasta Rawa Mazowiecka
uwarunkowane są koniecznością ochrony najcenniejszych e|ementóW środowiska
naturaInego miasta. ochrona ta dotyczy następujących e|ementóW środowiska:
,|. Rezerwatu wodnego Żeki Rawki . zakazy Wykonwania prac związanych

z regu|acją koryta rzecznego, eksp|oatacji kruszyw z dna i brzegów,
odprowadzania ściekóW nie oczyszczonych W zmian stosunkóW Wodnych' oraz
zabudowy terenów Wyznaczonego pasa przy wodnego.

2. obszaru chronionego krajobrazu Górnej Rawki - utrzymanie właściwych proporcji
terenóW zurbanizowanych' uprzemysłowionych, ro|niczych, |eśnych, wód
otwańych oraz terenóW zie|onych' Na terenie tym obowiązuje zakaz |oka|izaąi
uciąż|iwych inwestyc,ii, zmniejszania |esistości, nadmiernego obniżania Wód
gruntowych' oraz |oka|izacji ośrodkóW turystyczno - Wypoczynkowych na terenach
|eśnych iW od|egłości mniejszej niż 100 m od brzegóW rzek i zbiorników wodnych.

3' obszaru chronionego wód powierzchniowych zbiornika Do|na - zakaz
Wprowadzania obiektóW i urządzeń uciąż|iwych, e|iminacja emisji zanieczyszczeń,
zwa|czanie Źródeł hałasu' odsunięcie zabudowy od |inii brzegowej
iwprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej w pasie przywodnym.

4. obszarów ochrony zie|eni rekreacyjnej i ochronnej - obejmują one podstawowe
ciągi eko|ogiczne zie|eni miejskiej W pasmach do|in rzek Rawki iRylki, gdzie
domin ującą formą zagospodarowania. będą tereny zadrzewione i zak|zaczone,
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ogrody działkowe i trwałe użytki zielone' parki miejskie i |eśne, zbiorniki Wodne,
tereny wypoczynku i rekreacji.

oprócz stref i instytucji z|okaIizowanych na terenie miasta potencja|ni
inwestorzy mogą korzystać ze Wsparcia insĄ^ucji funkcjonujących W innych
miejscowościach. Województwo łódzkie charakteryzuje się dużym nasyceniem
organizacji iinstytucji Wspierających rozwój gospodarczy. Ponad 60 % tych instytucji
działa W miastach, z czego ponad połowa W Łodzi' RaWa Mazowiecka na|eży do
grona miast średniej wie|kości W regionie o Wysokim potencja|e rozwojowym.
charakteryzu,ie się:

- Wysokim poziomem pŻedsiębiorczości mieszkańcóW,
. koncentracją podmiotóW otoczenia przedsiębiorczości' co jest Ważnym
czynnikiem lokalizacji nowych inwestycji gospodarczych,

- stosunkowo wysokimi dochodami z podatku ClT.

4,6. Infrastruktura techniczna

4.6.1. Komunikacja, drogi

W granicach administracyjnych miasta istnieje sieć dróg pub|icznych
Wojewódzkich' powiatowych igminnych o długości 58'73 km. Drogi za|iczone zostały
do kategorii Z (drogi zbiorcze) -14,86 km, L (drogi lokalne) - 43,88 km.

Drogi w granicach miasta w przeważającej większości posiadają nawierzchnię
u|epszoną W tym głóWnie bilumiczną (ponad 81% łącznej dfugości dróg).
Wśród dróg zaliczanych do klasy L drogi gruntowe stanowią 14,8%. stan techniczny
dróg klasy Z i L oceniono następująco:

- nawierzchnia bitumiczna
- 5% stan zt
- 15% stan dostateczny
- 80% stan dobry

- nawierzchnia betonowa
- 50 % stan zly
- 50% stan dostateczny
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Tab.la 25' uugość ulic miasta Rawa Mazowiecka

Klasa
drogl

Łączna
dfugość

lkml

Rodzai nawieŻchni - dłuqość lkm|
Twarda qruntowa

.!2
E

;
a
a
9
P

;
E
U

EEś
E =*
Ń ' N  j

sEp
E=E

ż s-E
14.85 14,85 0 0 0 0 0 0

43.878 32,901 0.325 1.745 0 0,'t7 5 ,14 3.597
D 54,728 47,751 0.325 1,745 0 0 ,17 5 .14 3.597
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nawierzchnia z kostki
- 100 % stan dobry

naWierzchnia tłuczniowa
- 90o/o stan zły
- 10 % stan dostateczny

uwaru nkowan ia związane z inf rastrukturą komun ikacyjną wynikają głownie
z po,łożenia RaWy Mazowieckiej na głóWnych sz|akach komunikacyjnych:

- Warszawa - Wrocław - Praga, oraz
- warszawa - Łódź.

Rysunek 9. Układ komunikacyjny miasta Rawa Mazowiecka

zródło: strcna jntenetowa Urzędu Mjasta

Położenie powoduje generowania na terenie miasta dużego ruchu
tranzfowego' W kierunku Warszawa - Katowice ruch odbywa drogą ekspresową s8,
otaczającą miasto od strony Wschodniej. lstniejące na tej drodze Węzły
komunikacyjne kierują częśó ruchu W stronę skierniewic' Grojca, oraz Nowego
lvliasta.

W ce|u rozwiązania prob|emu przeprowadzania ruchu zewnętrznego
W kierunku Łodzi, zrea|izowano obwodnicę łączącą drogę s8 Warszawa - Wroc|aw
z drogą nr 72 W kierunku Łodzi. Pozwo|iła ona na odciążenie U|ic miejskich z ruchu
tranzńowego W kierunku Łodzi, jej budowa Współfinansowana była ze środkóW
funduszu Phare.

*

.",. I
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Rysunek 1o. szlaki komunikacyjne przebiegające przez Rawę Mazowiecką

^v\!

Żród|o: materialy promocyjne miasta Rawa Mazowiecka

Na terenie miasta Występują także 4 mosty stałe. są to mosty W ciągu
następujących u|ic Łowicka, Faworna, Warszawska' obwodnica w kierunku Łodzi
oraz 'l most kolejowy.

W zakresie uwarunkowań komunikacyjnych miasta można Wymienić
następujące potrzeby W zakresie układu komunikacyjnego:

- zapewnienie dogodnych połączeń d|a ruchu Wewnętrznego pomiędzy
śródmieściem, północą i po,łudniem miasta,

_ uksztaftowanie nowej osi komunikacyjno. usługowej miasta,
- utworzenie strefy ruchu uspokojonego dla najcenniejszego kulturowo obszaru

śródmieścia,
- rea|izację dodatkowych połączeń pomiędzy istniejącymi obszaraml

urbanistycznymi na kierunku Wschód - zachód.
Ze Względu na swoje centra|ne położenie, z miasta RaWa Mazowiecka można

dojechać do Wszystkich przejść granicznych z sąsiadującymi państwami, W czasie
max 8 h. oprócz Własnych środków transpońu, połączenia komunikacy,ine
obsługiwane są przez PKs' Dworzec PKs, na terenie miasta z|oka|izowany jest przy
u|. Ko|ejowej. Miasto RaWa |Vlazowiecka |eży róWnież na trasie |inii Kolei
Wąskotorowej RogóW-RaWa.Biała, o rozstawie toru 750 mm, która może prowadzić
transpoń towaróW (w tym komp|etnych przesyłek Wagonami norma|notorowymi na
Wąskotorowych transporterach) i przewóz osób' Właścicie|em infrastruktury ko|eijest
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Powiat Rawski. zarządcą infrastruktury oraz PŻewożnikiem Ko|ejowym w myś|
zapisóW Ustawy o transporcie ko|ejowym jest Fundacja Po|skich Ko|ei
Wąskotorowych z siedzibąw Rogowie' Linia ko|ejowa łączy trzy powiaty;

- brzeziński (Gmina Rogów i Gmina JeżóW)
- skierniewicki (Gmina GłuchóW)
- rawski ( Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Rawa Mazowiecka,Miasto
iGmina Biała Rawska oraz Gmina RegnóW)'

Na terenie miasta |inia ko|ei Wąskotorowej przebiega Wzdłuż granicy stref
przemysłowych' obecnie |inia jest czynna i prowadzi przewóz turystyczny
(ogó|nodostępny _ w oparciu o pub|ikowane rczkłady |azdy, orcz cza|Ie|owy _ na
zamóWienie). cała |icząca 49 km |inia jest utzymywana w pŹejezdności ijest
obecnie najdłuższą czynną |inią wąskotorową W Po|sce' styczność z |inią ko|ejową nr
1 (st' Rogów) umoż|iwia utworzenie spójnych, pasażerskich połączeń ko|ejowych z
Łódzką Ko|eją Ag|omeracyjną.

4.6.2. Gosoodarka wodno - ściekowa

Na podstawie Uchwały nr XV/138/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
22 stycznia 2008 r. został z|ikwidowany zakład Gospodarki Komuna|nej W Rawie
Mazowieckiej i od 1 maja 2008 r działa|ność rozpoczę]ry Rawskie Wodociągi
i Kana|izacja sp. z o'o' W skrócie RAW|K sp. z o.o.

Według danych Rawskich WodociągóW i Kana|izacji Sp. z o.o. za 2oo8 r'
|iczba osób korzystających z sieci Wodociągowej wynosiła 16032' natomiast z sieci
kana|jzacyjnej korzystało 14 711 osób,

zgodnie z danymi GUs na rok 2011 r. |iczba osób korzystających z sieci
Wodociągowej Wynosiła 16 333, |iczba przyłączy Wodociągowych 1502 szt. Natomiast
z sieci kana|izacyjnej korzystało 'l5 'l18 osób' ptzy|ączy 942 szt.

Miasto Rawa Mazowiecka posiada siec Wodociągową, zaopatrującą W Wodę
mieszkańców, oraz podmioty gospodarcze działające na terenie miasta. Ścieki
odprowadzane są systemem kana|izacji do oczyszcza|ni z|okaIizowanej na północ od
miasta. Poziom Wodociągowania wynosi 92 % wg MWIK, zaś 91,5% Wg GUs.
Poziom skana|izowania natomiast Wnosi 88,0yo Wg RAWIK' zaś 84'7% Wg GUs'
W poniższej tabe|i przedslawiona została i|ość osób' oraz podmiotów korzystających
z sieci wodociągowej i kanaIizacyjnej.

Tabela 26. Liczba dostawców ścieków podłączonych do sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w 2011 r.

Liczba użytkowników s|eć
kanalizacyina

sieć
wodoc|ągowa

UdzIał
odbiorców wody
niepodłączonych

do kanalizacji

Licz ba o bec n ie p Ódłącf o nych
po d m iot ów go sp od a rc zyc h 214 224 4,50%
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Licz ba obec n ie podlącfo n ych
instytucji 28 28 0

Licz ba obecnie podlączo n ych
gospodarstw domowych' 1651 1979 16,60%

Lic zba obe cnie podłqczonych
mieszkańców 15118 16333 7,50o/6

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RAWA MMOWIECKA

*jako przyłącze do pojedynczego gospodarstwa traktowane są róWnież przyłącza do
budynkóW wie|orodzinnych

Miasto Rawa Mazowiecka zaopatrywane jest W Wodę z dwóch ujęć Wody:
Boguszyce - zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Rawki, obe.imu.ie ttzy
studnie głębinowe, z których obecnie eksp|oatowane są dwie o gĘbokości 120
i 121m. Eksp|oatowane studnie pokrywają 70 yo zapotrzebowania na wodę W
mieście' Woda ujmowana jest z utworóW górno jurajskich, z ujęcia tego woda
dostarczana jest do Stacji Uzdatnienia Wody Kolejowa.

Dzięki inwestycji zrea|izowanej W 2005 r Współfinansowanej z funduszu
ERD W Ramach ZPoRR, polegających na modernizacji sUW miasto
pozyskało zwiększenie WydajnoŚci stacji o 200 m3/h, tj' do poziomu 400 m3/h
oraz pełne Wykorzystanie możliwości Ujęcia, zabezpieczając W całości
zapotrzebowanie na Wodę zgłaszane przez mieszkańców' oEz rozwijający się
przemysł, jak również moż|iwość dostarczania wody do odległych części
mtasta.
Tatar . z|oka|izowane na prawym bzegu rzeki Rawki, obejmuje jedną studnię
głębinową 52 m, z której moż|iwy jest pobór wody o maksyma|nej i|ości Q max
h= 102 m"/h. Przy ujęciu Tatar z|oka|izowana jest druga stacja uzdatniania
wody o Wydajności max Q max h.- 102 m"/h iwydajności eksp|oatacyjnej 50
ms/h. Niska Wydajność eksp|oatacyjna studni Wynika ze zbyt małej Średnicy
magistrali przesyłowej. Magistra|a jest pzewidywana do przebudowy w
przyszłości.

Na terenie miasta znajdują się jeszcze następujące ujęcia Wody:
na terenie byłych zakładów mięsnych LoG|s s.A. o zasobach
eksploatacyjnych 100 m"/h, aktualnie wygaszone;
|irmy 'Food serwis sp. z o.o. pzy u| Tatar 4 o gł. 62 m i zatwierdzonych
zasobach eksploatacyjnych 25 m3/h;
szpita|a śW Ducha w Rawie Mazowieckiej o głębokości 36m izatwierdzonych
zasobach '12 m3/h;
ujęcie właścicie|a pąĄvatnego z|oka|izowane w północno.Wschodniej części
miasta RaWa Mazowiecka o gĘbokości 26'1m i zatwierdzonych zasobach
'11m"/h
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Wodociągi cja Sp.

Właściwości Wody surowej (stężenie jonóW że|aza' manganu' amoniaku'
mętnośc barwa), charakteryzują się pewnymi Wahaniami podstawowych parametróW
fizykochemicznych. Vwkazują to także Wie|o|etnie zbiorcze ana|izy parametrów wody
surowej. Woda surowa poddawana jest procesowi uzdatniania, dzięki czemu
odpowiada Wymaganym normom d|a Wody przeznaczonejdo spożycia.

Ścieki z terenu RaWa Mazowiecka odbierane są od mieszkańcóW' oraz od
przedsiębiorstw poprzez system kanaIizacji sanitarnej' Podstawowe informacje
dotyczące sieci kana|izacji sanitarne.j W Rawie Mazowieckiej zostały przedstawione
W poniższej tabe|i.

Tabela 28, Paramew sieci kanalizacyinej w Rawie Mazowieckiej w roku 2011

Wodociągj i Kanalizacja sp.

scieki z terenu miasta kierowane są na oczyszcza|nię ściekóW z|oka|izowaną
na terenie gminy RaWa Mazowiecka' na północ od miasta
w Konopnicy- Zydomicach' Dostarczanie ściekóW odbywa się W następujący sposóbI

- poprzez przepompownię ściekóW Psi z|oka|izowaną przy u|. Jerozo|imskiej,
- poprzez przepompownię przy u|' Tatar'
_ poprzez przepompownię przy u|' Targowej,
- grawitacyjnie (przede wszystkim z osiedla mieszkaniowego Zamkowa Wola)
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Tabela 27' Paramew sieci wodociągowej w Rawie |llazowieckiej roku 2011
Dłuqość sieci wodociaoowei oqół-.m (m) 50591
Poziom wodociąqowania (%) 92./.
Istniejące sieci wodociągowe śr 90.400 (itość z
podziałem na matcriał -żeliwo' azbest' PCv)

_ PCV - 24 BB5
-  mPE  -  111
- mPEHD - 12896
- mAzbesto- cementowa - 5 867
- mstafowe ocynkowane - 1 024
_ mze||wo -D óUó m

Wiek istniejących sieci wodociągovvych:
- poniżej 10lat
- 11-20 lat
-  21-30 la t
- ponad 31 lat

- 30%
- 31%
- 13%
- 26"/.

Rawskie Wodociaqi i Kanalizacia Sp z o o

Długość sieci kanaIizacyjnej:
_ kanały grawitacyjne
_ kanałv tłoczne

43158 m
42200 ń
958 m

- orzeoompownie - 5 sŹ'
Poziom skanalizowania 88%
Rezerwa przepustowości istnieiacei sieci 250m3/h
Istniejące sieci kana|izacyjne o ,|00mm -
1000 mm (z podziałem na materiał:
kamionka, PCV)

beton 1 834 m
kamionka 14 391 m
PCV 26752 m
PEHD 181m

Wiek istniejących sieci kana|izacyjnych:
- poniŹej 10 |at
-  11-20 la t
-  21-30 la t
- oonad 31lat

9,5./.
43'/o
20'/o
27 ,5 v.

: Rawskie Wodociąqj i Kanalizacia sp. z o'o'
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oczyszcza|nia ściekóW przyjmuje ścieki komuna|ne z terenóW miasta olaz
gminy RaWa Mazowiecka. ogółem |iczba |udności zamieszkującej te tereny wynosi
18493 mieszkańcóW ('17750 miasto Rawa Mazowiecka oraz 743 gmina Rawa
Mazowiecka (Konopnica' Zydomice)). Do systemu kana|izacji podłączonych jest
ogo,łem 85% mieszkańcóW zamieszkujących te tereny, natomiast W samym mieście
Rawa Mazowiecka poziom skanalizowania wynosi 88%.

ogółem oczyszcza|nia ściekóW obsługuje 24 tys. mieszkańców miasta i oko|ic. część
ścieków na oczyszcza|nię dowożona jest beczkowozami. Przepustowość
hydrauliczna oczyszczalni wykorzystywana jest obecnie w 40-50o/o.

Tabela 29. Parametry oczyszczalni ścieków wg pozwolenia wodno.pft,wnego
z dnia 28.12.2012 r.

Rawskie Wadociagi i Kanalizacia sp. z o. o'

Parametry ściekóW oczyszczonych zostały przedstawione w poniższej tabe|i.

Operat wodno-prawny wprowaclz oczyszczonych
z oczyszczalni ś'cieków w fydom\cach do rfeki Rawki

sp' z o'o' w Rawia Mazowieckią onz opqat wodno-pralvny
sc6ków oczys,|c,|onych z oc]yszcz'lni ścbkóww fydomicach do fekj Rawki

PŻepływ ||ość
Q śr'd. 3 643 m3

Q max d. 5  919  m3
Q maxh . 665 m3

Tabela 30' Panmetry ściekóW oczyszczonych w 2006 r'

Paramgtry

Scieki oczyszczone

wańości .feczywiste na
wylocie do Rawki (mg/dmr)

wańości dopuszczaIne
w/g poa rolenia wodno -

prawnego (mg/dm')

BZT6 7,8 15

chzT 39,4 100

N ogó|ny 9,6 30

P ogó|ny 0,5
ścieków

Tabela 31' Pafam€try ścieków oczyszczonych w 2012 r.

Paramstry

Scieki oczyszczone

wańoś6i rzeczywiste na
wylocie do Rawki (mg/dmr)

Wańości dopugzcz.Ine
w/g połvo|enla wodno -

prawnego (mg/dms)

BZT6 2 15

chzT 22,1 100

N ogó|ny 8,7 30

P ogó|ny 0,75

RAIMK SD. z o.o. w Rawia Mazowieckiei oraz
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ce|em poprawy istniejącego stanu rzeczy W kwestii gospodarki wodno-
ściekowej miasta, Rawskie Wodociągi i Kana|izacja sp. z o.o. Wystą]iły
o dofinansowanie ze środków funduszu spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013, projektu pn.:
,'UPoRzĄDKoWANIE GosPoDARK| WoDNo ŚcIEKoWEJ W AGLoMERACJI
RAWA MAzoW|EcKA - FAZA |''' Zakres projektu został rea|izowany w |atach 2008-
2014. objął on modernizację i rozbudowę 10 km sieci kana|izacji sanitarnej, 4 km
kana|izacji deszczowej oraz 8 km sieci Wodociągowej na terenie Rawy Mazowieckiej
i modernizację oczyszcza|ni ściekóW d|a ag|omeracji z|okalizowanej W Zydomicach.

W ramach zawańego kontraktu sieciowego (FlDIc) Wykonano i zmodernizowano:
- kana|izację sanitarną w u|icachI Jeżowska, Wi||owa, Miodowa,

Wyszyńskiego, Tomaszowska' 1-go Maja' PołUdniowa, Jerozo|imska,
Mszczonowska, Katowicka' zamkowa Wo|a' A|eksandrówka, Księże Domki'
Warszawska, Miła, Reymonta, cmentarna, słowackiego, P|. Wo|ności,
oraz wybudowano nową przepompownię ścieków P4 pzy u|. Targowej
i przebudowano przepompownię główną PG przy u|. JerozoIimskiej;

_ kana|izację deszczową w u|icach: Warszawska, Reymonta, Miła' Konsq/tucji
3-go Maja, Południowa, Lenańowicza, Gąsiorowskiego, Niepod|egłości,
Zwo|ińskiego, Wyszyńskiego, słowackiego, NoWa, Tomaszowska,
PI. Piłsudskiego, Mickiewicza, Kościuszki, Krakowska, Zaty|na, Po|na,
P|. Wo|ności, Armii Krajowej, oraz wybudowano trzy podczyszcza|nie wód
opadowych (tzw. seperatory) na wylotach do rzek Rawki i Rylki;

- sieć Wodociągową W u|icach| Faworna' słowackiego pop|zez park do u|.
Łowickiej' Niepod|egłości, Wodna, Księdza skorupki' Jerozolimska, Zaty|na,
Potudniowa' Miła, Reymonta' Krakowska, Po|na, KonsMucji 3.go |V|aja' P|'
Piłsudskiego, AleksandróWka, Łowicka' Mszczonowska-Biała (Wzdłuż torów
ko|ejki)' zamkowa Wo|aiopoczyńska' Południowa' Gąsiorowskiego'
LenańoWicza, WarszaWska'

Roboty tMały ponad 29 miesięcy. Dzięki przeprowadzonej inwestycji powstało
ponad 350 przyłączy kana|izacyinych (o 50% Więcej niż zakładał p|an) do
nieruchomoścj prywatnych i ponad l120 mieszkańców zyskało możliwośc
p|z yłącze n ia do sieci kana|izacyjnej.

Według danych ze stycznia 2014 r. ponad 70 nieruchomości zabudowanych
Wybudowało przyłącza kana|izacyjne do swoich posesji, co stanowi ponad 240 osób
podłączonych. swiadomość mieszkańców w zakresie konieczności podĘczenia
róWniei jest bardzo wysoka. odczuwa|ne są korzyści Wynikające z Wzrostu
efektywności działania systemu kana|izacji' Wśród których można Wymienić:
zmniejszenie i|ości interwencji Wyl'vołanych zatorami niedrożnej kana|izacji czy
za|ewania ściekami piwnic' wye|iminowanie pzenikania ścieków do gruntu oraz
infiltrację wód gruntowych do kana|izacji, skuleczne oc4szczanie wód opadowych
pzed ich odprowadzeniem do odbiornika. W Wyniku rea|izacji Projektu powstał
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pierścieniowy system zaopatrzenia w Wodę, który zapewnił pewnośó zasi|ania
odbiorcóW W Wodę pitną' Dodatkowo podniesiona jakość Wody pitnej zadowoli
oczekiwania mieszkańcóW min. poprzez Wye|iminowanie Wtórnych zanieczyszczeń
Wynikających ze złego stanu technicznego sieci wodociągowej' W Wyniku
przebudowy i budowy kana|izacji deszczowej W centrum nastą]iła już e|iminacja
podtapiania najstarszej części miasta _ efektywność systemu znalazła polwierdzenie
podczas u|ewnego |ata (czerwiec 2013 r), kiedy nie odnotowano Źadnych
poważniejszych zgłoszeń dotyczących za|ewania posesji.

W nawiązaniu do rozbudowy sieci kana|izacji sanitarnej, W projekcie uwzg|ędniono
modernizację urządzeń oczyszcza|ni ściekóW W zydomicach i dostosowanie
techno|ogii oczyszczania do zwiększonego ładunku ściekóW
lvlodernizacja oczyszcza|ni W ramach Projektu objęła:

- częśc mechaniczną oczyszcza|ni łącznie z rozwiązaniem odbioru ściekóW
dowożonych i osadóW tłuszczowych'

- część bio|ogiczną związaną z modernizacją urządzeń łącznie ze zmianą
funkcji komór denitryfikacji na nitryfikacji' modernizacją starych złóż
zraszanych i nową recyrku|acją zewnętrzną osadów,

_ zmianę systemu odprowadzania ściekóW do odbiornika W tym modernizację i
zmianę funkcji istniejących komór biout|eniania'

- modernizacje stawóW stabi|izacyjnych,
_ kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowejłącznie z biogazem,
_ gospodarkęosadamiodWodnionymi.
_ insta|acje e|ektryczne i AKP|A i całego systemu automatyki,
- drogi' p|ace' podjazdy, ogrodzenia dla całej oczyszcza|ni'
- insta|acje sanitarne W budynkach Wraz z nową kotłownią'
- przebudoWę budynku administracyjno.socja|nego Wraz z |aboratorium.

Zmodernizowana oczyszcza|nia umoż|iwiła zwiększenie poziomu redukcji
zanieczyszczeń oraz sprawną gospodarkę osadową ce|em modernizacji było m,in.
umoŹ|iWienie przyrodniczego zagospodarowania osadÓW.

Projekt dotyczący uporządkowania gospodarki Wodno-ściekowej na terenie
ag|omeracji RaWa Mazowiecka objął najpi|niejszy do rea|izacji zakres'
|\4ając na uwadze pozostałe potrzeby W zakresie budowy sieci kana|izacji sanitarnej
i deszczowej oraz sieci Wodociągowej p|anuje się ko|ejne inwestycje. P|anowany do
rea|izac.ii zakres został ob,ięty w Wie|oletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
Wodociągowych i urządzeń kana|izacyjnych d|a przedsiębiorstwa Wodociągowo-
kana|izacyjnego Rawskie Wodociągi i Kana|izacja sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej
na lata 2012 - 2016 i obejmuje:

_ budowę kana|izacji deszczowej na terenie miasta RaWa Mazowiecka
W uI. Do|na, słowackiego, Łąkowa, os' skierniewicka, Paska, Krasickiego,
Żeromskiego' staffa, Dąbrowskiego, Fredry wraz z budową ki|ku oczyszcza|ni
wód deszczowych;

- budowę kana|izacji sanitarnej na terenie miasta RaWa Mazowiecka
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w ul. Asnyka, Dolnej, Zapolskiej, Paska, Staffa, Zeromskiego, Krasickiego,
Dąbrowskiej i Fredry;

- budowę sieci Wodociągowej na terenie miasta RaWa Mazowiecka
w ul. Asnyka, Dolnej, Zapolskiej, Krasickiego, Staffa, feromskiego

- pzejęcie urządzeń wodociągowych i kana|izacyjnych w u|. Katowickiej
i na terenie Os. 'Tatal'.

4.6.3. Energetyka

GłóWny punkt zasi|ania W energię e|ektryczną położony jest W północnej
części miasta. Posiada on rezerwy mocy, umoż|iwiające rozbudowę sieci' oraz
da|sze zwiększenie |iczby odbiorcóW energii' Na obszarze miasta Występuje sieć
e|ektroenergetyczna średniego napięcia ze stacjami transformatorowymi w
dostatecznej gęstości. siec jest sukcesywnie rozbudowywana W miarę postępującej
zabudowy. Można zatem stwierdzić, że zaopatrzenie W energię e|ektryczną nie
stanowi prob|emu o decydującym znaczeniu d|a rozwoju miasta. W poniższej tabeli
przedstawiono i|ość gospodarstw domowych- odbioIcóW energii e|eklrycznej,
oraz zUżycie energii w gospodarstwach domowych'

Tabela 32. odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych w Rawie Mazowieckiej

Dystrybucia spółka Akcyjna z siadzibą

4.6.4. Zaopatrzenie w gaz

sieć gazownicza obejmuje Większą cześć miasta. Długość sieci gazowej o|az
liczba odbiorców została przedstawiona W poniższej tabe|i. Miasto zaopatrywane jest
z gazociągu Wysokiego ciśnienia Warszawa-Katowice popzez dwie stacje
redukcyjne:

- jedna usytuowana przy ul Mszczonowskiej,
- druga pzy ul. Osada Dolna.

s, Polska spólka Gazownbtwa sp'
Gazu skigrniewjce wraz z mbszkańcami bloków wnz z przyłączani

wyszczegó|n|enIe 2007 2008 2009 2010

||ość gospodalstw domowych
odbiorców energii eIeKrycznei (szt) 6640 6774 6890 6987

zuźycie energii e|ektrycznej w
gospodarstwach domowych (MW'h) 11262 11495,7 11634 ,5 12030,4

dane PGE DvstNbucia snótka Akc

Tabela 33. odbiorcy gazu i długość sieci gazowej w Rawig Mazowieckiej
Wyszczegó|nienie 2004 r. 2@8 r. 2010 r.
sieć gazowa długość czynnei
sioci rozdzielczei (m! 3221'l 35323 4 '1139

L|czba odb|orców gazu
(qosoodaEtwa domowg)

4174 4200 4300
' Denc Glls PÓlŚkA snólkA Ga7rw|licfuVe sÓ fo r oddział w wa^zawic
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4.6.5. Energia cieplna

Na terenie miasta RaWa Mazowiecka znajdują się kotłownie: osied|owe,przemysłowe i użyteczności pub|icznej oraz indywidua|ne. Kotłownie osied|owe |eżąw gestii zakładu Energetyki ciep|nej sp' z'o,o. zakład posiada 2 kotłownie,
zloka|izowane przy u|. Kazimlerza Wie|kiego15 oraz przy u|. soiidarności s'

Kotłownia przy u|. Kazimierz a Wie|kiego wyposażona jest w:- kotły Wodne szt. 3 Paromatsimp|ex o mocy 1,75 MW każdy,
- kotły wodne szt. 2 Vitocrosa| o mocy o'89 MW każdy,

Łączna moc kotłów - 7,o4 Mu
- węze,| ciep|ny dostarczający energię ciep|ną kupowaną od firmy B|ozEc

w Konopnicy,
- stac,ię pomp,
- stację uzdatniania wody,
- monitoring procesu technologicznego.

Kotłownia przy u|' so|idarności wyposażona jest w:
- kotły Wodne szt.4Turbomato mocy 2'6MW każdy' o łącznej mocy'lo'4 MW.- stację pomp,
- stację uzdatniania Wody,
- ekonomizery szt.2 Wykorzystujące ciepło ze spalin,
- monitoring procesu technologicznego.

sprawność obydwu kotłowni - ok.98 %. stan techniczny kotłowni jest bardzo
dobry Wysoka ocena stanu technicznego wynika z przeprowadzonej w laiach 199g _
2001 modernizacji i wymiany 2 kotłóW w 2oo4 r. oraz 

"o,o".ny"h 
przeg|ądóW inapraw seMisowych. Uzdatnianie Wody obiegowej (zładu)' dokonywane jest W

stacjach uzdatniania Wody znajdującei się W każdej kotłowni. Podstawówym palrwem
w obydwu kotłowniach iesl gaz ziemny Wysoko metanowy Gz.50, jato paliwo
l9zeMowe tub w szczycie energetycznym, stosowany jest dodatkowo oleJ opaowy.
Wielkość emisjijest Wprost proporcjona|na do i|ościzużytego pa|iwa.
za 2013 r' wie|kość emisji Wyniosła;

- dwutlenek siarki- 40 kg
- tlenki azotu - 3.882 kg
- t|enkiWęg|a.633 kg
- dwut|enek Węg|a - 4.286.533 kg
- pył - 32kg

fakład nie podtega Krajowemu systemowiA|okacji Uprawnień do emisji co2
ze Wzg|ędu niską zainsta|owaną moc kotłóW.

Zakład posiada 2 sieci cieplne. sieć cieplna nr 1 jest siecią dwu plzewodową
w całości preizo|owaną zasilaną z kotłowni gazowo-o|ejowej na oiiedIu So|idarności
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5' zbudowana została w ramach pzeprowadzanych modernizacji W |atach 1999.
2011. Zlokalizowana jest na terenie miasta Rawa Mazowiecka, na osiedlach:
so|idarności' Tomaszowska, Zwo|ińskiego i 9 Maja. DługoŚć sieci ciep|nej to 5.123
mb, zaś pojemność to 113m". Sieć ta doslarcza energię do Ęcznie 55 Węzłów
cieplnych:

- Węzłów ciep|nych dwu funkcyjnych w ilości 30 szt. (os. so|idarności).
_ WęzłóW ciep|nych jednofunkcyjnych W i|ości 10szt. (os. so|idarności)
- WęzłóW cieplnych dwu funkcyjnych w i|ości 5 szt. (os. zwo|ińskiego).
- WęzłóW ciep|nych dwu funkcyjnych W i|ości 10 szt' (na osiedlu 9 Maja).

Parametry czynnika grzewczego przesyłane siecią W okresie zimy toI
- temperatury pracy sieci- 120/755
- ciśnienie dyspozycyjne - 250 kPa
- przepływ maksyma|ny - 24otJh

Parametry czynnika grzewczego pŻesyłane sieciąW okresie |ata to:
- temperatury obliczeniowe - 75140
- ciśnienie dyspozycyjne - 200 kPa
- przepływ maksyma|ny _ 40Vh

sieć ciepIna nr 2 jest siecią dwuprzewodoWą W całości preizo|owaną zasi|aną
z kotłowni gazowo-o|ejowej na osiedlu Zamkowa Wo|a Nr 2 mieszczącej się przy ul.
Kazimie|za Wie|kiego 15. zbudowana została w ramach prz eprowadzanych
modernizacji w latach 1998 - 2012. Zlokalizowana jest na terenie miasta Rawa
Mazowiecka, na osied|u Zamkowa Wo|a. Długości sieci ciep|nej to 3.138 mb' zaś
pojemnośó to 100 m3. sieć ta doslarcza eneĘię do łącznie 41 węzłóW cieplnych:

- Węzłów ciep|nych dwufunkcyjnych kompaktowych z podmieszaniem
pompowym W i|ości 38 szt.

_ WęzłóW jednofunkcyjnych W i|ości 3 szt.

Parametry czynnika grzewczego przesyłane siecią w okresie zimy toI
- temperatury pracy sieci - 95/75
- ciśnienie dyspozycyjne . 200 kPa
- przepłnv maksyma|ny - 150Vh

Parametry czynnika grzewczego przesyłane sieciąw okresie |ata to:
- temperatury obliczeniowe - 75140
- ciśnienie dyspozycyjne . 100 kPa
- przepływ maksyma|ny - 30t

Węzły cieplne Wyposażone są w pełną automatykę niezbędną do podawania
żądanej wzez odbiorcóW i|ości energii ciep|nej, jak również kontro|no-pomiarową,
do pomiaru jakości ii|ości zużytego ciepła, |ega|izowane okresowo zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
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straty ciepła ksztaftują się następującoI
- na osiedlu Zamkowa Wola w granicach 12 - l3ok,
- na osied|u so|idarnościW granicach 9.l0%.

straty Wody - W ska|i rocznej przedstawiają się następująco:
- na osiedlu Zamkowa Wola w granicach 30 m3,
- na osiedlu so|idarności W granicach 50 m3.

Straty te Wynikają z Wykonywania niezbędnych prac konserwacyjnych
i remontowych W Węzłach, jak róWnież odpowietrzania insta|acji kolłowni' Ponadto,
częściowo straty te były spowodowane przeg|ądami kotłóW grzewczych przez Urząd
Dozoru Technicznego.
Na najb|iższe |ata zakład p|anuje niŹejWymienione inwestycje;

_ kontynuowanie starań W zakresie Utrzymania na moż|iwie najniższym
poziomie cen energiiciep|nej d|a odbiorców pop|zez:.

- maksyma|ne obniżanie kosztóW eksp|oatacji - Wykorzystanie tańszego
ciep,ła odpadowego pochodzącego z kogeneracji W kotłowni
so|idarności' Wykorzystanie ciepła odpadowego z utylizacji odpadóW;

- budowę pŻyłączy i montaż WęzłóW ciep|nych do nowo przyłączanych
odbiorcóW;

_ budowę sieci ciep|nej spinającej kotłownię zamkowa Wo|a 2 i kottownię
soIidarności 5;

- dalszą Współpracę z t|rmą B|ozEc Konopnica W zakresie dostawy energii
ciep|nej do kotłowni Zamkowa Wo|a 2;

- Wykonanie monitoringu Węzłów ciep|nych w ce|u zoptyma|izowania pracy sieci
(zmniejszenie strat);

_ W ce|u redukcji niskiej emisji, p|anowana jest budowa sieci Wraz z przyłączami
W ulicach; plac Wo|ności, p|ac Piłsudskiego, u|' Kościuszki, u|. Kopernika,
u|. Mickiewicza' u|' Ki|ińskiego' u|. Mazowiecka, U|. zaty|na' u|. słowackiego,
Al. KonsMucji 3 l\4aja;

- Wykonania kogeneracji W kotłowni so|idarności 5;
. uty|izacji i Wykorzystania odpadóW do ce|óW produkcji energii ciep|nej i

elektrycznej W kogeneracji, ocena tego przedsięWzięcia prowadzona jest We
Wspó,łpracy z ZGo Aquarium.

Wybór jednego z kierunków rozwoju( Wykonania kogeneracji w kotłowni so|idarności
5 |ub uty|izac,ii iWykozystania odpadóW do ce|óW produkcji energii ciep|nej i
e|ektrycznej w kogeneracji, ocena tego przedsięWzięcia prowadzona jest We
WspÓłpracy z zco Aquarium) automatycznie oznacza Wyk|uczenie drugiego.
ReaIizacja Wybranego kierunku rozwoju moż|iwa będzie po uruchomieniu programóW
pomocowych na rea|izację tych zadań, a w szczegó|ności muszą być spetnione
przesłanki ekonomiczne'

I
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4.6.6. Gospodarka komunalna - gospodarka odpadami

W planie Gospodarki odpadami dla Województwa łódzkiego stwierdzono,
że W zakresie podstawowym prob|emem na terenie Województwa są odpady
komunalne.

W zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi sytuację panującą na
terenie Województwa uznano za niezłą. Jako waŹny prob|em d|a województwa,
Wymagający |ozwiązania w najb|iższych |atach, uznana została obecność odpadów
niebezpiecznych w odpadach komunalnych.

WedłUg P|anu Gospodarki odpadami d|a Wo,iewództwa Łódzkiego WskaŹnik
Wytwarzania odpadów d|a powiatu rawskiego w |atach:

- 2010120111291 kgi M/rok,
- 2012: 295,5k9/M/rok

w 2012 |' zebrane zostało z terenu miasta 818'9 Mg odpadóW, co daje w
przeliczeniu na gospodarstwo domowe 0,4551V19.

100% mieszkańców objętych jest systemem se|ektywnej zbiórki odpadóW' a
korzysta z tej moż|iwościty|ko 70,25% mieszkańców' Na terenie miasta, gtównie przy
zabudowie wielorodzinnej i przy szkołach rozslawione są zestawy do se|ektywne'i
zbiórki odpadów. Zestawy przystosowane są do gromadzenia szkła, maku|atury i
opakowań p|astikowych typu PET. se|ektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od
2000 r. W roku 2o'|2 zebrano łącznie 462,5Mg wysegregowanych odpadóW, z czego
34,2'l% stanowiła makulatura, 24,7 1o/Ó t,No|zwla sztuczne, 38,83% szk|o orcz 2,25o/o
Wie|kogabaMoWe i pozostałe.

składowisko odpadóW komuna|nych W Pukininie' oprócz '!7,8 tyś.
mieszkańcóW RaWy Mazowieckiej, obsługuje również mieszkańców gminy RaWa
Mazowiecka oraz RegnóW (W sumie 28 tys mieszkańców). Teren składowiska
obejmuje 8,1 ha' w tym teren do składowania odpadóW to 4,88 ha. obecnie tMają
prace nad rozbudową składowiska. Podzie|ono je na trzy kwatery o powierzchni: 0,54
ha; 0,58 ha i 1,94 ha.
Kwatera pierwsza była eksp|oatowana od 1993 r. do kwietnia 1999 r. od 1 maja
1999 r. do 30 czerwca 2006 r. eksploatowana druga kwatera, tzecia kwatera
eksploatowana jest od 2006 r

Na terenie Rawy Mazowieckiej nie ma zakładu, który Wytwarzał by rocznie
powyfej 5 tysięcy Mg odpadóW innych niż niebezpieczne. Natomiast jest kilka
podmiotóW Wytwarzających powyżej 1 Mg odpadóW niebezpiecznych rocznie'

Na|eżądo nich:
- samodzie|ny Pub|iczny zakład opieki zdrowotnej - Przychodni Rejonowej

przy u|. Niepodległości:
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- Szpital p.w. Sw. Ducha przy ul. Warszawskie.i 14,
- ALAB SD. z o. Warczawa - Laboratorium Analiz Lekarskich w Rawie

M azowieckiej ,
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Hand|owe Motoryzacji' 'soM|cAR' p' Mariusza

Podwysockiego,
_ Przedsiębiorstwo Państwowe'i Komunikacji samochodowej W skierniewicach

odpady powstające na terenie P|acóWki Terenowej W Rawie Mazowieckiej.

4.7, lnfrastruktura sDoleczna

4.7.1. Zasoby mieszkaniowe

Według stanu na dzień 3'l grudnia 20'12 t na lerenie miasta było 6280
mieszkań, co stanowi 38,820/. |iczby mieszkań na terenie powia|u rawskiego'
od roku 2007 na terenie miasta przybyło 246 mieszkań.

Powierzchnia użytkowa przypadająca na 1 osobę w przypadku miasta Wynosi
23'2 m2. Jest to wańość niższa od Wskaźnika d|a całego powialu, Wynoszącego
25,1 m2.

Liczba osób przypad'ąca na jedno mieszkanie Wynosiła 2,84 W Rawie
Mazowieckiej oraz 3,07 w powiecie rawskim.

WskaŹnik |iczby osób na 1 izbę W przypadku Rawy Mazowieckiej to 0,75, zaś
dla powiatu rawskiego to 0,80.

Liczba mieszkań oddanych do Użytku, w roku 2012, na lerenie miasta
Wyniosła 65 i były to mieszkania W budynkach RTBS i RMSM.

stan techniczny infrastruktury mieszkaniowej oceniony został jako ogó|nie
średni' Większośó zasobóW mieszkaniowych miasta powstawała od po|owy |at
siedemdziesiątych, zarówno W budownictwie jednorodzinnym jak i Wie|orodzinnym.

4.7.2 Dochody mieszkańców

Poziom życia mieszkańcóW w znacznej mierze kształtowany jest poprzez
Wysokość osiąganych dochodóW. struktura dochodóW mieszkańcóW powiatu
rawskiego wg ska|i podatkowej przedstawiona została w poniższej tabe|i.

Tabela 34. Dochody do opodatkowania miesakańców powiatu rawskiego
lata 2009 2010 2011 2012

łączna kwota dochodóW w zt
w9 skali 18 % 270 239 007 247 558 446 306172973 319 848 419
wg skali 32% 32'166 404 36 049 233 37 835 410 44 286 608

|iczba złożonych zeznań szt.
wg skali 18 % 15 604 16 048 16 431 16 567
wg skali 32% 255 275 293 339

środn| dochód na iednego podatnika w zł
wg skali 18 % 17 314,57 17 918,65 18 633,86 19 306,36
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wg skali 32% 126142,76 131 088,12 129 141,33 130 638,96

" mierzone wg |iczby zeznań podatkowych
zródlo UPąd skarbowy w Rawie Ma/owieckiel

Z powyższych danych wynika, że od roku 2009 do roku 2012 Wzrastała łączna

kwota dochodóW mieszkańcóW powiatu rawskiego W uzyskiwanych W obydwu
ska|ach podatkowych. Liczba złożonych zeznań podatkowych Wzrastała W każdym
roku podatkowym w poróWnaniu do roku poprzedniego, w obydwu ska|ach
podatkowych.

Największa część dochodóW osiągana jest przez podatnikóW za|iczanych do
I przedziału skali podatkowej (18yo). zeznania podatkowe Według Wyiszej ska|i
(32%) stanowią ty|ko od '1,53 % _ 2,o ok i|ości zeznań z pierwszej (18%) ska|i
podatkowej.

Z powyższego zestawienia Wynika' że od 2009 roku corocznie Wzrasta kwota
średniego dochodu uzyskanego przez podatnika z pierwszej ska|i podatkowej. Średni

dochód podatnika pierwszej ska|i podatkowej w 2012 roku wzrósł W poróWnaniu do

roku 2oo9 o 11'48 ok. Średni dochód na jednego podatnika W drugiej skali
podatkowej (32%) Wzrastał od 2009 roku do 2010 roku, a w 2o1,| roku u|egł
zmniejszeniu istanowił 98'51 % dochodu roku poprzedniego. W 2012 roku dochód
w tej grupie podatkowej Wzrósł W poróWnaniu z 2009 rokiem o 3'56 %'

zmiany średniego dochodu W prze|iczeniu na jednego podatnika Wg
poszczegó|nych przedziałów skaIi podatkowej przedstawia poniższy Wykres.

Wykres 14. średni dochód w przeliczeniu na jednego podatnika według
poszczególnych przedzialów skali podatkowej
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fródło: opracowanie Własne na podstawie danych Urzędu skarbÓwego w Rawie Mazowieckbi
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z powyższego Wykresu Wynika, że największe zmiany dotyczą średnich
dochodóW osiąganych przez podatników roz|iczających podatek wg 32% ska|i
podatkowej. Dochody podatnikóW z tej grupy rosly do roku 2010, po czym
nieznacznie spadły W roku 2011, a następnie odnotowano niewie|ki Wzrost dochodóW
w prze|iczeniu na jednego podatnika' Średnie dochody podalników płacących
podatek W wysokości 18% wzrastały systemalycznie od roku 2009, kiedy to wyniosły
17318,57 zł, do roku 2012 i Wyniosły Wtedy 19308'75 zł.

W poróWnaniu ze średnią d|a całego kraju oraz poróWnywalnymi
miejscowościami, Wysokość podatków P|T d|a miasta RaWa Mazowiecka jest duża,
co może śWiadczyó o Wyższych niż przeciętne dochodach uzyskiwanych pŻez
mieszkańcóW miasta.

4.7.3. Opieka zdrowotna

Warunki i jakośc życia za|eż!ą od stopnia zaspokojenia pot|zeb m.in.
w zakresie mieszka|nictwa, p|zyjaznego środowiska i wiążącego się z nim
zagospodarowania terenu' jak róWnież dostępu do edukacji' ku|tUry' obiektóW
spońowych i rekreacyjnych' dostępności do służby zdrowia.

zgodnie z definicją ŚWiatowej organizacji zdrowia ''zdrowie to nie ty|ko brak
choroby czy niepełnosprawności, ale stan pełnego fizycznego' psychicznego
i społecznego dobrostanu''.

Zdrowie jest jednym z podstawowych praw człowieka. zdrowiu służy również
dobrze zorganizowana i dostępna d|a wszystkich opieka medyczna' Ambu|atoryina
opieka zdrowotna obejmuje śWiadczenia medyczne podstawowej i specjalistycznej
opieki zdrowotnej udzieIane pacjentom niewymagającym hospita|izacji'

swiadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej rea|izowane są przez
pub|iczne i niepub|iczne zakłady opieki zdrowotnej. zawie|ają one umowy
z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia |ekarza podstawowej opieki
zdrowotnei, świadczenia pie|ęgniarki p'o.z., śWiadczenia położnej p.o.z'
oraz śWiadczenia pie|ęgniarki szkolnej p.o.z.

ogół,em na terenie Miasta Rawa Mazowiecka śWiadczeń z zakresu podstawowe.i
opieki zdrowotnej udzie|ają następujące zakłady:
- Samodzielny Publiczny zaklad Opieki Zdrowotnej - Przychodnia

u|. Niepod|egłości 8,
_ Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej centrum Medyczne ,,GADENT'sp. z o.o.

ul. Kościuszki '1 '
- Niepub|iczny zakład opieki zdrowotnej ,,RAW-MED|cA'' s'c., u|. słowackiego 68,
_ Niepub|iczny zakład opiekiZdrowotnej ',REMED|UM s.c''', A|e.ia Konst]^uqi 3 Maja 98'
- Niepub|iczny zakład opieki zdrowotnej centrum Medyczne ''VERBENA'

ul. Krakowska 9.

Na terenie Miasta funkcjonuje róWnież zakład, który nie zawiera UmóW
z Narodowym Funduszem zd|owia, zaś |ekarze udzie|ają odpłatnie porad z zakresu
spec,ia|istycznej opieki zdrowotnej. Jest to Niepub|iczny zakład opieki zdrowotnej
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,'BAMED' Przychodnia Lekarsko-Pie|ęgniarska A|eja Konsq^ucji 3{o |\Ąaja 2.
Pacjenci Wymagający hospita|izacji z terenu naszego miasta najczęściej

zgłaszają się do najb|iższego szpitala - ŚW. Ducha. Jest to jedyna tego typu
p|acóWka, sprawująca opiekę stacjonarną na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
dysponująca obecnie 166 łóżkami szpita|nymi. W szpita|u funkc.ionuje
5 podstawowych oddziałów: położniczo.gineko|ogiczno-noworodkowy, chorób
Wewnętrznych, chorób płuc' chirurgiczny' dziecięcy.

W ce|u zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców RaWy Mazowieckiej
Ważną ro|ę odgrywa również działa|nośc aptek zapewniających dostępność do usług
farmaceutycznych.
Wykaz aptek w Rawie Mazowieckiej:

- ,'Nad RaWką' u|. słowackiego 68
- ,,Eskulap" ul. Aleja Konstytucji3 Maja 18
- ,,Panaceum' ul. Kazimierza. Wielkiego 3 b
- .,Verbena" ul. Krakowska 9
- Tanich LekóW ''oLlj]ED,' u|. Kościuszki 1
_ ,,ŚW. stanisława' U|. A|eja Konstytucji 3 |Maja 2

"a - dane obejmują podmioty' które podpisały kontrakty z Narodowym Funduszem zdrowia
lub z ptzychodniami.
'b - w ciągu roku; łącfnie z poradami oplacanymi pzez pacjentów (środki niepub|iczne); bez
porad udzie|onych w izbach przyjęć szpita|i ogó|nych - 345 381 porad.
fródło: MateriaĘ porównawcze na podslawie danych GUs za 2012 r' - centrun Badań Regionalnych
"Województwo Łódzkie 2013 - podregiony, powiaty, gniny'.

Tabela 35. Ambulatoryjna opięka zdrowotna w 2012 r- slan w dniu 31 xl

Vwszczegó|nienie Przychodnie

Praktyki
lekarskie' Porady udzieloneb

na1
maesz-
Kanca

lekarskie Stomato
-logrczne

Województwo 1523 222 20321,3 8,0 18090,1 2231,2
Pod.egion skierniewicki 183 50 2613,6 7,0 2357,1 256,5
Powiaty:

- kutnowski 50 19 668,3 6,6 617,4 50,9
_ Ęczycki 37 6 386,5 7,4 345,8 40,7
_ łowicki 39 13 498,0 6,2 455,4 42,6
- rawskl 19 3 372,1 325,7 46,4
- skierniewicki 6 132,1 113 ,9 18 ,3

l\,liasto na prawach
Powiatu:

- Skierniewice
25 3 556,6 11,4 499,0 57,6
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4.7.4' system oświaty - edukacja

W zakresie dostępu do ośrodkóW edukacyjnych W Rawie Mazowieckiej
funkcjonują następujące szkoły:

- 3 szkoły podstawowe miejskie:
- szkoła Podstawowa Nr'l im. Tadeusza Kościuszki'
_ szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej,
_ szkoła Podstawowa Nr 4 im. Korne|a Makuszyńskiego.

_ Zespół P|acówek specja|nych W Rawie Mazowieckiej im. Marii
GrzegoŻewskiej

- 3 gimnazja:
_ Gimnazjum Nr 1 im. Po|skich Nob|istóW'
- Gimnazium Nr 2 im. Haliny Konopackiej,
- Pub|iczne Gimnazjum Wchodzące W skład zespołu szkół

ogó|nokształcących'

- 3 Przedszkola Miejskie:
- Przedszko|e Miejskie Nr 1 ,,Tęczowa Jedyneczka'''
- Przedszkole Miejskie Nr 2 'Niezapominajka",
_ Przedszko|e Miejskie Nr 3 ,'Bajkowy zakątek'',

- 5 Przedszkoli Niepublicznych:
- Małe Niepub|iczne Przedszko|e ''$oneczny Domek', u|. Jana l||

Sobieskiego 47,
- Niepub|iczne Przedszko|e ',Wesoła Kraina'' Agnieszka Koperska,

ul. Reymonta 7a lok.15,
- Niepub|iczne Przedszko|e 'Miś'' Katarzyna sej ul. Faworna 1,
- owujęzyczne Przedszkole Niepubliczne 'Happy Kids'' Urszula Nagórka,

ul. Tomaszowska 69 D,
- Niepubliczne Integracyjne Przedszkole ,,EKOgroszki" ul. Wyzwolenia 10

- 1 Klub Ma|ucha .'Baśniowa Kraina'' u|' Armii Krajowej 2.
- fłobek Miejski' u|' Murarska - w trakcie budowy, otwarcie odbędzie się

1 września 2014 r. W żłobku będzie sprawowana opieka nad dziećmi od 20
tygodnia życia do 3 |at. Pzestronne inowoczesne sa|e z c,eMkowanym
Wyposażeniem oraz profesjona|na kadra opiekuńcza zostaną przygotowane
na przyjęcie 74 maluchóW'

- 3 szkoły średnie, W tym|
- zespół szkoł- centrum Edukacji zawodowei iUstawicznej im. Mikołaja

Kopemika,
- Zespół szko,ł Ponadgimnazja|nych im. Władysława st. Reymonta,
- Liceum ogólnokształcące im. Marii skłodowskiej-curie wchodzące

W skład zespołu szkół ogólnokształcących.

I
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- 6 szkół średnlch niepub|icznych, Wtym:
_ zaoczne Liceum ogó|noksztatcące ,,FoRUM'. u|. Kościuszki 20,
- Technikum Ekonomiczne ..FORUM'.
_ Zaoczne studium Rachunkowości ',FoRUM',
_ szkoła Po|icea|na i Technikum Uzupełniające d|a Dorosłych

u|' ZWo|ińskiego 46'
- Prywatny zespół szkół Zawodowych d|a Dorosłych u|. zwo|ińskiego 10,
_ zasadnicza Szkoła Rzemiosta u|- zwo|ińskiego 10a.

szko|a Podstawowa Nr ,| W Rawie Mazowieckiej znajduje się W budynku
z 1926 roku, p|zy u|. Kościuszki 19. Stan techniczny dobry. Budynek przeszedł
genera|ny remont: Wymieniono dach, okna, Wykonano lermomodernizację budynku.
Wykonano Wymianę podłóg idokonano remontu głóWnej klatki schodowej. Powstała
stołówka szko|na z nowoczesnym zap|eczem. W ramach programu edukacjj
eko|ogicznej',Moja Wymarzona ekopracownia'' utwozono mu|timedia|ną
Wyposażoną W sprzęt dośWiadcza|ny, pracownię przyrodniczą oraz rea|izowano
następujące przedsięWzięcia:

- Program edukacji eko|ogicznej 'człowiek i przyroda jeden świat, 2oo8l2o09'
- Program edukac,ii eko|ogicznej ,'Jesteśmy cząstką przyrody" 2oo9l2o,|o,
- Program rozwojowy szkoły ,'Moja szkoła jest d|a mnie,,
- Program Wspomagający ucznióW k|as |-||| ''Indywidua|izacja nauczania

w klasach l-ll l ',
- Program edukacji eko|ogicznej ,,Poznać, zrozumieć, pokochaó przyrodę'' -

2012120'13,
- Program edukacji eko|ogicznej ',Wie|kie życie w małej krop|iwody.2o'|3l2o14.

Tabela 36- uczniowie szkoły Podstawowej Nr 1

Lata szkolne
Lista uczniów i abso|wentów w poszczegó|nych |atach - sP 1

kt.,,0' kt. I k t .  t l kt.l kt. tv kt. v kl. vl
absolwenci Razem

2002t03 0 93 98 '1 10 119 111 106 637
2003to4 0 a7 95 97 110 121 111 621
2004to5 0 B4 84 94 98 111 121 592
2005/06 0 83 84 98 112 563
2006n7 0 81 91 83 85 97 529
2007toa 0 81 83 88 82 óo 90 510
2008/09 0 69 81 84 86 82 85 447
2009/'t0 46 73 69 78 84 85 8 l 516

2010t2011 52 69 77 70 7A 84 86 516
2011t2012 68 64 68 73 69 77 83 502
201212013 68 80 64 68 72 7'l 77 500
2013t20'14 98 68 80 66 64 76 71 523
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uwaga: od roku szko|nego 200912010 oddziav pżedszko|ne d|a dfieci sześcio|etnich
(tzw. ',0'') zorganizowane są ptzy szko|ach podstawowych'
fńd|o: lJrząd Miasla Rawa Mazowiecka,

Potrzeby Szkoty Podstawowej n|t :
- koniecznośc przeniesienia bib|ioteki szko|nejz terenu Gimnazjum nr 1,
- utworzenie śWietlicy szkolnej, która na dzień dzisiejszy znajduje się

w pomieszczeniu (2om,) przy Wejściu do szko,ły ,,przedsionku szkoły '
. zmiana miejsca pokoju nauczycie|skiego ijego Wyposażenia,
- zagospodarowanie pomieszczeń na || pięlrze na pot|zeby:

_ sa| zajęć specja|islycznych (rewa|idacyjnych' korekcyjno
kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych);

- archiwum szkolne;
- magazyny na znajdujące się w szko|e stroje, sprzęt szko|ny'

szkoła zatrudnia 52 nauczycie|i (49'90 etatu) - Według sprawozdania system
|nformacji oświatowej na dzień 30 września 2013 r.

szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiei W Rawie Mazowieckiej
przy u|. Miłej 2 powstała W |utym '1962 roku jako jedna ze szkół tzw. "lysiąclatek".
Prowadzi działa|ność statutową typowo ośWiatową. szkoła od Wie|u |at lea|izuje
programy 'owoce w szko|e'' oraz,,Pł m|eko'' finansowane z AR|MR.
W latach 2010-2012 realizowano:
- Program rozwojowy,,Moja szkoła-|\4oje |V|iasto-Mój Wybó/' dofinansowany ze
funduszy unijnych EFS;
- Program ,,Rawka zwa Rzeka'' do|inansowany z WFoŚiGW;
- Program ''Pływające soboty'' ',Moda na Pływanie''; ,'zdobywając wiedzę poznajemy
śWiat' dofinansowany z funduszy PoKL w ramach podziałania: Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o ulrudnionym doslępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic W jakości usług edukacyjnych W roku szko|nym 2012l13.
- od 2004 r. p|acóWka jest organizatorem powiatowego konkursu p|astycznego ,,Moje
miasto-mój powiat".
- od 13 |at organizowany jest Tydzień Ku|tury chrześcijańskiej.
- Uczniowie uczestniczą W Wielu akcjach chaMatywnych' m.in. 'Góra Grosza'',
WoŚP.
P|acóWka uzyskata ceMkaty;

- ',szkoły Promującej zdrowie''
_ ''Aktywnej szkoły'
- ''szkoły odkryWców Ta|entóv/'

Przy szko|e działają dwa k|uby spońowe: MLUKs ',Dwó,ika'' tenisa stołowego, którego
uczniowie sąW kadŻe Po|ski iwojewódzkiej oraz MLUKs ,,Juvenia" piłki siatkowej.
W szko|e W ostatnich |atach Wykonano remonty i niezbędne modernizacje
po|ega]ące na:

- wymiana sto|ików i krzeseł uczniowskich, zgodnie z PN,
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- dostosowanie budynku szkoły d|a osób niepe,łnosprawnych (podjazdy oraz
łazienka),

_ modernizacja bazy spońowej,
- W ramach programu |ządowego 'Radosna szkoła'' Wybudowano p|ac zabaw

oraz Wzbogacono Wyposażenie pracowni ,,Gier i zabaw'';
_ remont stołóWki;
_ remont bloku żywieniowego (kuchnia imagazyny);
. doposażenie pracowni: muzycznej (pianino cyfrowe)' językowej (zestawy

słuchawkowe, tab|ica interaktywna)' języka polskiego iprzyrodnicza (tab|ice
interaktywne) oraz pracownia multimedialna dla I etapu edukacji;

- Wymiana podłóg W 4 pracowniach oraz korytarz pańer (Wykładzina target);
_ W ramach programu Współfinansowanego prze Bos,'Sk|epiki szko|ne zdrowa

reaktywacja" modernizacja sklepiku szkolnego.

NajpiIniejszymi potrzebami p|acóWkiw zakresie lemontóW i doposażenia jest;
_ modernizacja szatni oraz zakup szafek dla uczniów,
_ remont łazienek'

4o.osobowa kadra nauczycie|ska szkoły Podstawowej Nr 2 W Rawie
Mazowieckiej, korzysta z ciągłego dokształcania się' częściowo finansowanego
z budżetu p|acóWki: studia podyp|omowe (ponad 50% kadry)' kursy doskona|ące,
Warsztaty, które zwiększają ofeńę edukacyjną W zakresie WyróWnywania szans
edukacyjnych a także rozwijają zainteresowania ucznióW.

Liczba ucznióW i abso|WentóW Szkoly Podstawowej Nr 2 W poszczególnych
Iatach została przedstawiona W poniższej tabe|i:

Tabela 37. Uczniowie szkoły Podstawowej Nr 2

Lata
szkolne

Lista uczniów i abso|wentów w poszczegó|nych latach

kt.,,0" kt. I kt .  t l kt.l Kt. kt. v kl. vl
absolwenci

Razem

2002t03 0 73 65 87 87 77 461
2003to4 0 56 82 64 73 83 81 439
20041o5 0 61 55 a2 64 84 419
2005/06 0 68 60 cc 82 63 75 403
2006t07 o 56 68 59 54 81 63 381
2007t08 0 62 57 67 60 53 82 381
2008/09 0 59 60 56 64 61 55 355
2009/10 89 64 58 59 55 64 61 450
2010t11 79 7',\ 63 59 58 55 65 450
2011t12 70 71 71 60 59 61 54 446
2012t13 62 74 71 73 58 56 60 457
2013t14 68 58 74 7'l 72 60 54 454

M iasta Rawa M azowiecka.

t-

Urząd
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szkoła Podstawowa Nr 4 im. Korne|a Makuszyńskiego pzy u|. Kazimierza
Wie|kiego 28 W Rawie Mazowieckiej został oddana do użytku w |utym 1995 r.
W |atach 20'l2 - 2013 dokonano termomodernizacji budynku Wraz z Wymianą okien.
W ramach akcji ''szkoła d|a rodzicóW.. prowadzone byty Warsaav pro'ikatyczno -
Wychowawcze d|a rodzicóW' Rea|izowane były innowac'ie pedagogiczne ''co nam
w duszy gra", a/iva la musica", "Muzykowanie ruchem". Od roku szkolnego
2012120'13 realizowany jest program autorski z muzyki i plastyki dla klas lV-Vl - 'W

stronę pięknego czł]owieka'' '
szkota otrzymała następujące cerMkaty:

_ Uczniowie z k|asą
_ Nauczycie|z k|asą'
- szkoła Promująca Nauki Przyrodnicze,
- Wojewódzki certyfikat szkoły Promującej zdrowie,
- ceńyfikat udziału szkoły ''REBA'' - zbiórka zużytych baterii.

Rea|izowano następujące projekty edukacyjne:
- Dzi,edzictwo przyrodnicze naszej maĘ ojczyzny'
- zap|ątaniW sieci,
- Poznajemy naszego patrona,
-  Ja i inn i ,
- Zwiedzamy Afrykę,
- szanujmy innych a inni będą szanowa|i nas,
- Projekt unłny ..Jubi|euszowy zawrót głowy.'.

Pzy szko|e dziala Uczniowski K|ub sportowy .'sójcze.. . sekcja piłkisiatkowej.
Liczba nauczycie|i Wg sprawozdania system |nformacji oświatowej na dzień

30.09.2013 r. Wyniosła - 37 osób/ 34,39 etatu.

Liczba uczniów i abso|WentóW szkoły Podstawowej Nr 4 w poszczegó|nych
|atach została przedstawiona W poniższej tabeIiI

Tabela 38. uczniowie szkoły Podstawovej M 4

Lata szkolne
Lista uczniów i abso|wentów w poszczególnych |atach

kt. ,0" kt. I k l .  t l Kt. l kl. tv kt. v kt. vl
absolwenciRazem

2002t03 0 44 72 70 74 105 103 444
2003104 0 46 45 73 74 74 102 4'14
2004/05 0 42 47 46 75 70 74 354
2005/06 0 34 47 54 74 69 320
2006t07 0 43 42 50 53 297
20071o8 0 55 48 37 50 51 53 294
2008/09 0 44 54 47 37 50 50 282

2009/20't0 46 38 49 38 50 321
20'10t2011 43 40 38 47 55 49 309
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Urzqd

Gimnazjum nr 1 W Rawie Mazowieckiej znajduje się w dobudowanym' w roku
1984' budynku do szkoły Podstawowej nr 1 przy u|. Kościuszki 19. Budynek jest po
generalnym remoncie: wymiana okien, wymiana dachu, termomodernizacja,
Wymiana podłóg, dostosowanie d|a osób niepełnosprawnych _ podjazdy, winda.
Teren Wokół szkoły jest bardzo dobrze zagospodarowany (boiska, bieżnia, patio,
nowe nasadzenia roŚ|in). szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi W pomoce
dydaktyczne isprzęt mu|timedia|ny sa|ami |ekcyjnymi. Nauczycie|e gimnazjum slale
podnoszą swoje kwa|ifikacje pop|zez udział W różnych formach doskona|enia
zawodowego' uzyskująWyższe stopnie awansu zawodowego'

Liczba nauczycie|i wg sprawozdania system |nformacji ośWiatowej na dzień
30'09.20'13 r. wyniosła 38 osób (34'50 etatu).
Oferta szkoty wzbogacana jest licznymi programami i projektami. Programy:

- Trzymajformę
- ońograffiti
- Eko|ogiczne _ Wspólfinansowane przez WFoŚiGW
_ |nnowacje pedagogiczne z; matematyki, fizyki, języka angie|skiego i

niemieckiego, wychowania fizycznego.

Projekty:
- Poczytaj mi pzyjacielu
- studnia d|a Południa
- E.ko|ogia nuk|earna - We Współpracy z ucze|niami wyższymi

Gimnazjum Współpracuje z różnymi podmiotami np. Uniwersytetem Łódzkim' LoP'
stacją sanitarno - Epidemio|ogiczną' związkiem KombatantóW RP i Byłych
WięŹnióW PoIitycznych.
Uczniowie rea|izują się poprzez udział W różnych akcjach chaMatwnych np. WoŚP,
sz|achetna Paczka, Rodacy Bohaterom - Paczka d|a Kombatanta, Góra Grosza
oraz pracując w K|ubie Wo|ontariusza
szkoła znajdu.ie się W sieci szkoł Promujących zdrowie w Woj. łódzkim oraz Klubie
szkół UN|cEF. szkoła uzyskała ceńyfikaty; Bezpiecznej szkoły' szkoły bez
Przemocy' ońografitti, szkoły Promującej Zdrowie.

Gimnaztum nr 2 im. Haliny Konopackiei w Rawie Mazowieckiej
znajduje się przy u|' Kazimierza Wielkiego 28.. Budynek jest po Wymianie okien i
lermomodernizacji. Posiada p|atformę Wjazdową d|a osób niepełnosprawnych. W
2013 roku ukończono rea|izację projektu ,'Bib|ioteka marzeń"' dzięki któremu
powstało nowoczesne centrum mu|timedialne Wyposażone W komputery, tablicę

2011t2012 47 42 41 3B 45 56 50 319
201212013 55 44 42 41 39 47 55 323
2013t20'14 58 55 44 40 42 37 46 322

M iasta Rawa M azowiecka.
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interaktywną, te|ewizor, kino domowe i mu|timedia|ne, stanowisko pracy d|a osoby
niedowidzącej. Dziękitemu projekiowiW bib|iotece przybyło 2588 nowych Wo|uminóW
W tym 26 audiobookóW i 379 materiałóW dydaktycznych na nośnikach
e|ektronicznych o|az 64 map i p|ansz. szkoła posiada podręczniki, dzięki czemu
uczniowie nie muszą przynosić ksiąŹek do szkoły.

Gimnazjum nr 2 posiada cerMikaty:
- ,,szkoła Bez Przemocy iNarkotykóW,',
_ 'szkoła Promująca zdrowie'''

Nauczycie|e Urozmaicają pracę z uczniem poprzez korzystanie z bogato
Wyposażonych pracowni oraz pracy na platformach edukacyjnych. W szko|e pracuje
Wysoko Wykwalifikowana kadra pedagogiczna' W Większości sąto nauczycie|e' którzy
posiadają co najmniej ukończony jeden kierunek studiów podyp|omowych.
Liczba nauczycie|i Wg sprawozdania system |nformacji ośWiatowej na dzień
30.09'2013 r. Wyniosła 36 osób (32'78 etatu)'
Uczniowie mają do dyspozycji pedagoga i psycho|oga szko|nego. W szko|e działa
świet|ica od 7! do '164. Uczniowie spoza RaWy Mazowieckiej korzystają z
bezpłatnego dowozu do szkoły' Gimnazjum nawiązało Współpracę z centrum Nauki
Kopernik W Warszawie, W ramach której uczniowie Wyjeżdżają na |ekcje i Warsaaty
prowadzone W cNK. Ponadto Wspołpracujemy ze związkiem KombatantóW RP i
Byłych WięŹnióW Po|itycznych, Ligą ochrony Przyrody' Muzeum ziemi Rawskiej,
Miejskim Domem Ku|tury' stacją Sanitarno-Epidemio|ogiczną, Poradnią
Psycho|ogiczno.Pedagogiczną Komendą Powiatową Po|icji i Komendą Powiatową
straży Pożarnej'
Na terenie szkoły działają koła zainteresowań z kaŻdego przedmiotu' a także ko,ło
teatra|ne, dziennikarskie' laneczne' szachowe, manua|ne oraz zespoły WyróWnawcze
ze Wszystkich przedmiotóW' Uczniowie redagują gazetkę szko|ną W języku po|skim
i angie|skim' Uczniowie biorą udział W |icznych konkursach organizowanych przez
Kuratorium oświaty w Łodzi, wyższe ucze|nie, szkołę i inne instytucje. Mamy duże
sukcesy W Wojewódzkich Konkursach PŻedmiotowych' W roku szko|nym 201212013
szkoła zajęła czwańe miejsce W Województwie łódzkim pośród gimnazjów pod
Względem Iiczby |aureatÓW i fina|istóW.
W szko|e są organizowane |iczne imprezy d|a ucznióW. Do cyk|icznych impfez za|icza
się| ',Biwak Nocny'' 'Bal Wa|entynovd', ',Międzyk|asowy Konkurs Ko|ęd,'' ',Pokaz
Ta|entóvl',,Wieczorki Poetyckie'',,,Dzień Patrona',',Rajd Rowerowy''.
ofeńa edukacyjna szkoły :

- Klasa z rozszetzonym programem z matematyki,
_ K|asa z rozsze|zonym programem z języka po|skiego,
_ K|asy ogólne,
- Naukę 2 języków obcych, do Wyboru;język niemiecki, angie|ski i rosyjski,
- zajęcia dodalkowe z Wychowania fizycznego, eko|ogii,
_ Korzystanie z basenu, |odowiska, bieżni tańanowej, ha|i spońowej (m.in.

siłownia) białego i zie|onego 'or|ika''.

L
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Gimnazium Nr 1 i Nr 2 w Rawie Mazowieckio| - |iczba uczniów
i abso|WentóW W latach 2003 * 2014 (tabe|a poniżej).

Tabeta 39. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 i Nr 2

Utz@ Miasta Rawa Mazowbcka

Lata szkolno
Liczba uczniów i abso|wontów

kt. I kt .  t l k t .  l Razem Absolwenci
G1

2002t03 143 128 181 452 180
2003/04 139 143 't24 406 124
2004t05 130 '138 405
2005/06 't47 131 131 409 130
2006/07 '134 139 127 400 126
2007/08 '128 129 135 134
2008/09 129 1 , ą 131 385 128
2009t10 99 122 120 341 1 ' t2
2010t't1 99 101 119 319 1',t1
2011t12 1 ' t5 99 99 313 99
20'12t13 74 115 97 286 97
2013t14 80 76 116 272

G2
2002t03 232 223 '171 626 168
2003/04 z',t6 222 664 220
2004t05 't97 211 223 631 222
2005/06 193 20'l 206 600 206
2006/07 159 188 196 543 193
20071o8 130 165 149 444 149
2008/09 't45 131 157 433 157
2009/10 128 145 124 397
2010t11 '124 117 138 379 't37

2011t',t2 92 't't7 117 117
2012113 106 97 113 316 '1 13
2013114 129 107 95 331
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Tabela 40. Wyposażenie - izby lekcyjne, pracownie specjalistyczne
na dzień 30.v.2014r'

Urząd

Tabela 41' wyposażenie w spnęt elekroniczny i pomoce dydaktyczne w roku
2014
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Tabela 42. stopień komputeryzacji w roku 2011

jedno
stKa

Dane
oo

użytku
ucznrow

do
użytku

uczntow -

bibliotece

do Uą^ku

pracowniach
KOm puterowyc

h

pozostałe o9ółe
m

G1
liczba sztuk 4 13 10 33
z dostępem do intelnetu 23 4 13 10 33
z oostępem
szerokopasmowym 23 4 13 1o 33

G2
liczba sztuk 20 5 14 32
z dostępem do internetu 20 5 14 12 32
z oostępem
szerokopasmowym 20 5 14 32

SP1
|iczba sŹuk 20 4 16 7 27
z dostępem do internetu 20 4 16 7
z dostępem
szerokopasmowym 20 4 16 7 27

sP2

liczba sŹuk 4 31 20 55
z dostępem do internetu 35 4 20
z dostępem
szerokopasmowym

4 31 20 55

sP4
liczba sfuk 't4 4 10 26
z dostępem do internetu 14 4 10 6 16
z dostępem
sferokopasmowym 14 4 10 '16

|icżba sztuk. Razem 112 21 84 6t 173
z dostępem do |ntemetu, Razem 112 21 84 55 167
z dostępem szerokopasmowym'
Razom 112 21 84 '167

Miasta Rawa Mazowiecl

STRATEGIA ROZVVOJU MIASTA RAWA MMOWIECKA

U|ząd

Analizując slopień komputeryzacji w szkołach Podstawowych i Gimnazjach
W Rawie Mazowieckiej, dane dotyczące sumarycznej liczby;

- komouteróW.
- Pracowni komputerowych,
- komputeróW z dostępem do |nternetu,
- komputeróW przeznaczonych dla ucznióW,
- komputeróW z dostępem do lntetnetu iprzeznaczonych d|a uczniów,
- komputeróW z dostępem szerokopasmowym d|a ucznióW,

zostały zestawione poniżej w porównaniu do powiatu.

83



Tabela 43. stan komputeryzacji wedlug wybranych kryteńów na tle powiatu
2008 2009 2010 201'l 2012

Komputery
Rawa Mazowiecka 210 185 193 210 228
Powiat Rawski 672 612 647 645 684

Placownie komouterowe
Rawa Mazowiecka 9 I 9 I 10
Powiat Rawski 34 34 34 33 34

Komputery z dostępem do Intehetu
Rawa Mazowiecka 187 166 174 't 90 204
Powiat Rawski 616 565 605 605 649

Komputery przeznaczone dIa ucfniów
Rawa Mazowiecka 163 137 141 151 150
Powiat Rawski 558 506 525 518 531

Komputery przeznaczone d|a uczniów z dostępem do |nternetu
Rawa Mazowiecka 150 126 130 140 146
Powiat Rawski 524 478 503 501 520

Komputery z dostępem szerokopasmowym pąeznaczone d|a uczniów
Rawa lvlazowiecka B6 101 126 132
Powiat Rawski 251 269 295 372 389
ródło: GUs _ Bank

STRATEGIA ROZWOJU MIASIA RAWA MAZOWIECKA

Danych Regionalnych

Tabela 44- zaplecze sportowe _ wyposażenie w roku 2014

zapIecze spońowe wyposażenie
w sprzęt spońowy Potrzeby

sP l

boisko do piłki nożnej'
boisko do koszykówki'
boisko do piłki fęcznej'
boisko do siatkówki
sala gimnastyczna
bieżnia' skocznia' p|ac zabaw d|a
uczn i Ówk|as0_| | |

dobry
Renowacja boiska
do piłki nożnej

sP2

sala gimnastyczna,
boisko do piłki nożnej'
bieżnia prosta,
skocznia w dal
boisko wielofunkcyjne (koń, siatkówka'
piłka ręczna' koszykówka)
plac zabaw dla klas 0-lll

ooory Pełnowym iarowa
sala gimnastyczna,

sP4

komp|eks spońowy 'or|ik 2012''
boisko do siatkówki'
boisko do piłki nożnej'
boisko do koszykówki,
bieżnia prosta

ooory

a4



bieżnia okó|na 200 m
HaIa spońowa,'|\4i||enium,'
boisko do piłki ręcznej,
boisko do koszykówki,
boisko do siatkówki'
p|ac zabaw d|a ucznióW k|as 0 _ |||
boisko do p!łki nożnej,
boisko do koszykóWki'
boisko do piłki ręcznej'
boisko do siatkówki'
bieżnia,
skoczn!a,
Wynajem ha|i spońowej od osiR Rawa
Mazowiecka

dobry

c2

komp|eks spońowy ' 'or|ik 2012' '
boisko do siatkówki,
boisko do piłki nożnej'
boisko do koszykówki'

bieŹnia okó|na 200 m
Hala Sportowa,,l\4illenium"
boisko do piłki ręcznej'
boisko do koszykówki,
boisko do siatkówki,

ooory

Miasta Rawa Mazowiecka

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RAWA MMOWIECKA

Utząd

Jako jeden ze WskaźnikóW dostępności do ośrodkóW edukacji społeczności
miasta Rawa Mazowiecka' moŹe posłużyć średnia |iczba ucznióW przypada,iąca na
jednego nauczycie|a' przedstawiony W poniższej tabe|i.

Tabela 45. Liczba uczniów pnypadająca na 1 pełny etat nauczyciela W latach
2008 - 2013 (na dzień 31.12 danego roku)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 średnia
sP 't 10,50 oo , 9,98 8,89 9,34 9,47 9,68
sP2 12,21 11 ,72 8,23 12,26 12,02 11 ,64 11,35
sP4 11,O2 11,38 11 ,39 9,97 10 ,19 9 ,18 10,52

średnia sP 1O,52
G1 10,23 8,94 10,1 3 8,57 7,0'l 9,04
G2 10,21 10,01 10,29 9,21 8,45 8,91

średnia Gimn. 9,28
Miasta Rawa MazowieckaU|zqd

srednio dla Rawy Mazowieckiej Wskaźnik ten Wynosił odpowiednio W |atach
2004 , 2013:

_ 'l0'52 d|a Szkół Podstawowych'
- 9'28 d|a GimnazióW.
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Podstawową miarą powszechności nauczania są Współczynniki sko|aryzac,ii.
Współczynnik sko|aryzacji brutto, będący re|acją |iczby osób uczących się (stan na
początek roku szko|nego) na danym poziomie kształcenia (nieza|eżnie od wieku) do
|iczby |udności (stan W dniu 31.12) W grupie wieku okreś|onej jako odpowiadająca
temu poziomowi nauczania, d|a szkół podstawowych i gimnazjóW RaWy
Mazowieckiej, został przedstawiony poniżej' na t|e powiatu i Województwa.

Tabela 46. Wspc,łczynnik skolaryzacji
2008 2009 2010 2011 2012

Wspolczynnik skolaryzacji brutto SP (%)
Rawa l\4azowiecka 121.86118.29 '115.79't 14,67 115,73
Powiat Rawski 100,54 100.42 100.61 100.82 100.76
Województwo Łódzkie 98,83 99.27 99,46 100,55 99,85

wspołczynnik skolaryzacji brutto G (%)
Rawa Mazowiecka 141 ,41 139,44 fl2,43 137,50 138.66
Powiat Rawski 103.58 104.11 102.35 100.83 100.24
WojeWództwo Łódzkie 101,87 101,89 '101,65101,28 100.90

GUS - Eank Danych Regionalnych

Na terenie RaWy Mazowieckiej znajdują się trzy Przedszkola Miejskie. Jednym
z nich, jednocześnie pierwszym powstałym W obrębie miasta jest Przedszkole
Miejskie Nr 1 (1946 - 1947).

P|acóWka posiada 7 oddziałóW (W tym 1 oddział integracyjny- w roku
2o12l2o,|3 2 oddziav integracyjne)' do których W roku szko|nym 201312014
uczęszcza 170 dzieci. PŻedszko|e może się poszczycić ceMkatami pŻedszko|a
promującego zdrowie na |ata 2006 _ 2011 i 2012.2017 '

Przedszko|e |\4lejskie Nr'l od 11 maja 2011 roku nosi nazwę 'Tęczowa
Jedyneczka''. Mieści się W dwukondygnacyjnym budynku pobżonym W centrum
miasta. Posiada duży' dobrze Wyposażony p|ac zabaw. W Iatach 2008.20'l3:

- wykonano Wjazd do budynku przedszko|a i położono kostkę brukową'
- Wymieniono sto|arkę drzwiową na pańerze ipiętrze budynku,
- wykonano prace remontowo. ma|arskie W 2 salach zajęć,
- położono terakotę W łazienkach i sanitaIiatach a także W 'l pomieszczeniu

kuchni,
- położono wykładzinę PcV tarkettsupreme na koMarzu (na posadzki

wykonane z lastrika),
- zakupiono nowe szafki ubraniowe dla dzieci do szatni,
- Wykonano częściowe ma|owanie sa| zajęć i pomieszczeń gospodarczych,
- umieszczono 7 rzeŹb postaci bajkowych na skwerze przy WejŚciu do

przedszko|a nawiązujących do nazwy przedszko|a,
- we Wszystkich siedmiu sa|ach |ekcyjnych zostały wymienione meb|e i

wykładziny,
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_ zakupiono nowe urządzenia do kuchni: obieraczkę ziemniakóW, szafę
chłodniczą, piec konwekcyjno _parowy, pate|nię e|ektryczną, taboret gazowy,
szatkownicę do Warzyw,

- systematycznie uzupełniane są pomoce dydaktyczne i sprzęt specja|istyczny
do zajęc z dziecmi W tym W grupie integracyjnej.

Najpi|niejszymi potrzebami przedszko|a W zakresie remontów i doposażenia
jest w ramach inwestycji l\4iasta Rawa Mazowiecka dobudowa sali gimnastycznej dla
dzieci, rozbudowa i modernizacja kuchni izaplecza kuchennego, przebudowa sal
z uwzg|ędnieniem sanitariatóW iłazienek przy sa|ach zajęc' Wykonanie Windy,
Wymiana insta|acji mediów i wykonania nagłośnienia W sa|ach za,ięć. W roku 2013.
2014 przygotowywana jesl dokumentacja techniczna tego przedsięWzięcia'

Kadra pzedszko|a to 19 nauczycie|i (16'34 etatu) oraz 17 osób (15'33 etatu)
zatrudnionych na stanowiskach administracji i obsługi.

Nauczycie|e ustawicznie dokształcają się podnosząc swoje kwa|ifikacje
zawodowe i stopnie awansu zawodowego. Każdego roku p|anowane są środki na
powyższy ce|' a szczegó|nie:

_ dopłaty do czesnego d|a studiującej kadry,
- finansowanie szkoleniowych rad pedagogicznych,
_ dofinansowanie kursóW i warcztatóW pedagogicznych'

od października 2013 r. wszystkie dzieci uczęszcząące do przedszko|a
korzystają z bezpłatnych zająć dodatkowych zjęzyka angie|skiego iMmiki.

Prowadzone są rÓwnież bezpłatne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej d|a dzieci
z Wadami postawy a także W ramach udzie|ania dzieciom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, zajęcia |ogopedyczne' terapii pedagogicznej z e|ementami |ogopedii,
terapii integracji sensorycznej irewa|idacji. Dwa razy W miesiącu W przedszko|u
dyżuruje psycho|og. W pŻedszko|u są Wspierane i rozwijane zainteresowania
i uzdolnienia dzieci.

Podczas rea|izacji podstawy programowej a także w czasie poza jej realizacją
nauczycieIe wszystkich grup Wiekowych prowadzą indywidualne iW małych grupach
zajęcia p|astyczne, teatra|ne, umuzykaIniające' taneczne i spońowe' Dzieci
pzygotowywane są do udziału W uroczystościach, konkursach, fesliwa|ach,
Wystawach, przeg|ądach artystycznych zajmując czolowe miejsca i otrzymując
Wyróżnienia.

Drugim z przedszko|i funkcjonujących na terenie Rawy Mazowieckiej jest
Pnedszko|e Miejskie Nr 2 znajdujące się pzy u|. Zamkowa Wo|a 5. Mieści się ono
w dwóch budynkach; pańerowym z poddaszem użytkowym (oznaczonym |iterką "A")
i pańerowym (oznaczonym Iiterką,'B').
oba budynki Wykonane W techno|ogii tradycyjnej tj. ściany murowane. stropy
że|betowe poddano termomodernizacji - Wymieniono okna i drzwi zewnętrzne,
docieplono ściany istropy' Wymieniono pokrycie dachowe budynku 'B', Wymieniono
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obróbki b|acharskie, Wybudowano nowe ogrodzenie od frontu budynku, Wykonano
utwardzenia (chodniki i drogę dojazdową od zap|ecza przedszkola).

Budynek Przedszko|a Miejskiego nr 2 został Wyremontowany W roku 20'12.
Wykonana inwestycja zaróWno W budynku 'A'' jak i,'B'' polegała na: wewnętrznych
pracach remontowych - roboty posadzkarskie, malarskie, glazurnicze, wymiana
Wewnętrznej stolarki, Wymiana Wewnętrznej insta|acji e|ektrycznej, Wymiana insta|acji
centra|nego ogrzewania oraz Wykonanie Wenty|acji W budynku. zadbano też
o funkcjonaIne zagospodarowanie działki Wokół przedszko|a. Z jednej strony
Wytyczono miejsca parkingowe, położono chodniki' a z drugiej.Wo|ną przestzeń
Wykorzystano na tereny zie|one z ciekawą aranżacją nasadzeń' Dodatkowo, d|a
stworzenia ciepłego, radosnego Wrażenia wykonano i ustawiono uśmiechnięte
postacie Bo|ka i Lo|ka oraz figurki ptakóW.

Przedszko|e składa się z 7 sa| zajęć. ogó|na |iczba dzieci W roku szko|nym
2oo9l2o1o to 157 osób, klóre uczęszczią do 7 oddziałóW. Kadra pedagogiczna
przedszko|a to 17 osób (16,12 etatóW)' poza tym 16 osób (14'66 etatów)
zatrudnionych jest na stanowiskach administracji oraz obsługi. W roku szko|nym
201312014 do p|zedszkola uczęszcza 170 WychowankóW.

Trzecia z p|acóWek' tzn' Przedszko|e Mie|skie Nr 3 ,'Bajkowy zakątek,,'
z|oka|izowane jest w Rawie Mazowieckiej przy u|, soIidarności 3b' W samym środku
osiedla mieszkaniowego.

W latach 2008-2010 dokonano gruntownej rozbudowy i przebudowy budynku
przedszko|nego, która odbywała się w dwóch etapach. oddana do uŹytku po
przebudowie W roku 2010 p|acóWka przedszko|a to obiekt pańerowy, Wybudowany w
techno|ogii tradycyjnej - murowany. Składa się z ośmiu sa| zajęć, nowoczesnej
kuchni, zap|ecza kuchennego' które zloka|izowane zostało w piwnicy w|az z węzłem
co, sa|ki gimnastycznej i pomieszczeń administracyjnych.

sa|e zajęÓ d|a dzieci u|okowano od najbardziej uprzywilejowanych shon świata
- południowej, zachodniej i Wschodniej. W części Wschodniej znajduje się sa|a
zajęciowa oraz część administracyjna i gastronomiczna. W części południowej
z|oka|izowano sa|e zajęciowe, a W części zachodniej sa|ę Wie|ofunkcyjną która
zos|ała p|zeznaczona do zajęó ruchowych' np. Mmiki i gimnastyki korekcyjnej.
Wewnętrzny układ budynku pozwa|a na bezpośredni dostęp do pomieszczeń'
korytarzy. W nowo Wybudowanym obiekcie znajdują się róWnież 2 duże i przestronne
szatnie dla dzieci.

Budynek Przedszko|a to róWnież
niepełnosprawnych. Plzed budynkiem
co umoż|iwia bezkolizyjny dostęp osób
W sanitariat d|a osób niepełnosprawnych.

Ta nowoczesna p|acóWka d|a dzieci
zagospodarowany teren' na którym z|oka|izowano
dzieci. Dodatkowo teren ten został Wzbogacony o
oraz nawodnienie terenu.

obiekt p|zystosowany do potrzeb osób
z|ikwidowano schody zewnęt|z ne,

niepełnosprawnych. obiekt Wyposażono

posiada róWnież funkcjona|nie
dwa p|ace zabaw i scenę |etnią d|a
nowe nasadzenia drzew i krzewów
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W przedszkoIu pracuje 19 nauczycie|i (17,58 elatu) oraz 18 pracownikóW
administracji i obsługi (16'67 etatu).

Kadra pedagogiczna dokształca się systematycznie - koszty pokrywane są ze
środków zap|anowanych w budżecie przedszko|a na dany rok-

Przedszko|e Miejskie Nr 3 jest p|acówką opiekuńczo - Wychowawczą' do
której uczęszcza obecnie 200 dzieciW Wieku 3 . 5 |at - 8 oddziałóW'

Praca dydaktyczno - wychowawcza w przedszkolu przebiega w oparciu
o Program wychowania przedszkolnego ,,Od przedszkolaka do pieMszaka". Dzieci
z naszego przedszko|a biorą udział W:

- uroczystościach'
- akcjach chaMatywnych,
- konkursach o charakterze lokalnym imiejskim.

Prowadzone są róWnież zajęcia dodatkowe:
- Mmika,
- nauka j. angielskiego.

Tabela 47. Liczba dzieci i grup w latach 2008 - 2014

UIząd

W roku szko|nym 200al2oo9 |iczba dzieci uczęszczających do Wszys|kich
trzech Przedszko|i Miejskich Wynosiła 592 w 24 oddziałach. Natomiast W ciągu
następnych kolejnych 5 |at szkolnych stopniowo spadała, przy czym największy
spadek miat miejsce w roku szkolnym 2OO9I2O1O, gdzie liczba dzieci
W przedszko|ach wyniosła 463 W '19 oddziałach. spadek o 129 osób, a |iczba
oddziałóW o 5, był związany z podjęciem decyĄi o wzekazaniu od dnia 1 września
2009 r. oddziałóW przedszko|nych d|a dzieci sześcio|etnich rawskim szkołom
podstawowym (rok wcześniej część dzieci sześcio|etnich róWnież uczęszczała do
szkół podstawowych, a|e oddziały te organizacyjnie da|e.i pod|egały pod przedszko|a
miejskie)' Decyzja o przekazaniu nauki iWychowania dzieci sześcio|etnich do szkół
podstawowych podyktowana została Wzrostem zapotrzebowania na miejsca
W przedszko|ach d|a najmłodszych dzieci, tj. w Wieku 3-5 |at. Ana|izując powyŹszą
tabe|ę widac, że już W roku szko|nym 2010/201 1 |iczba dzieci W przedszko|ach znów
zaczę,ła Wzrastać (wzrost o 74 osoby, a oddziałóW o 3\, p|zy czym W związku
z ogó|ną trudną sytuacją demograficzną nie udało się osiągnąć stanu z roku
szkolnego 2008/2009 i obecnie liczba dzieci w przedszkolach wynosi 540,
a oddziałów 22. Jednocześnie spośród 6'1 1 dzieci W Wieku przedszko|nym (wiek od 3
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do 5 |at), którzy są zame|dowani W Rawie Mazowieckiej na pobyt stały, 533 osoby
uczęszczają do przedszko|i miejskich' oznacza to, iĘ 87,23% dzieci z terenu Rawy
Mazowieckiej objętych jest Wychowaniem pŻedszko|nym, co na|eży uznać za bardzo
dobry Wynik, gdyż według danych GUS w 2013 r' 81'33o/o dzieci W wieku 3.5 |at
W ska|i kraju uczęszcza do przedszkoIi.

4.7.5. Instytucie kultury

W zakresie insMucji kultura|nych' w Rawie Mazowieckiej funkcjonują
następujące ośrodki;

- Muzeum Ziemi Rawskiej,
- trzy biblioteki:

_ Miejska Bib|ioteka Pub|iczna im. Jana Pawła ||' z|oka|izowana przy u|.
Kard. stefana Wyszyńskiego 7, posiadająca oddziat d|a Dzieci - P|'
Piłsudskiego 9.

- Powiatowa Bib|ioteka Pub|iczna u|. Niepod|egłości8'
- oraz Bib|ioteka Pedagogiczna u|. zwo|ińskiego 8d.

- Miejski Dom Kultury

Muzeum ziemi Rawskiej stanowi p|acóWkę ku|tury, która istnieje iczynnie
działa na terenie Rawy Mazowieckiej od 1966 roku' obejmuje:

_ Muzeum Ziemi Rawskiej- u|. Łowicka 26
- oddział Muzeum - Baszta zamku Książąt Mazowieckich, u|. zamkowa
_ Bib|ioteka Muzeum - P|. Piłsudskiego '10.

siedzibą Muzeum jest zabytkowa Wi||a z 1930 roku (wybudowana d|a dyrektora
Rawskiego Syndykatu Rolniczego).
Działania statutowe Muzeum to:

- gromadzenie, badanie i udostępnianie dóbr ku|tury z zakresu: etnografii,
historii, archeologii, numizmatyki i sfuki,

- ochrona ikonseMacja eksponatów oraz przechowywanie izabezpieczanie ich
d|a przyszłych poko|eń.

Poza działa|nością statutową Muzeum Ziemi Rawskiej prowadzi działania ośWiatowe'
stale współpracuje ze szkołami z terenu powiatu rawskiego oraz instytucjami
i stowarzyszeniami o podobnym charaktetze.
oddział l'łuzeum - Baszta Zamku Książąt l,lazowieckich. Jej zasoby są
wykorzystywane W następujący sposób:

- pomieszczenia basfy - prezentacja wystaw historycznych związanych
z budow|ą Udostępnianie a//iedzającym W miesiącach czerwiec - Wrzesień
każdego roku,

- dziedziniec zamkowy i tereny Wokół murów - miejsce organizowanych
|icznych imprez; Rawska MajóWka "W to mi graj', Turnieje Rycerskie Braci
Herbowej ziemi Rawskiej, Noce Muzeów, lmprezy rozrywkowe np. Lato
z Radiem i wiele innych.
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W Bib|iotece Muzea|nej zgromadzone są zbiory z zakresu poszczególnych
działóW meMorycznych p|acówki |iczące obecnie 11001 pozyc,|i.
W |atach 2008 - 2013 przeprowadzone zostały W muzeum W budynku p|zy u|.
Łowickiej następujące prace remon|owe:

- adaplowano pomieszczenie piwnicy na kotłownię i podłączono ogrzewanie
gazowe,

_ dokonano remontu sto|arki okiennej i wymiany drzwi wejściowych,
- Wykonano pełny remont ogrodzenia budynku wraz z fundamentami od u|icy

Łowickiej.
W najb|iższych |alach konieczne jest Wykonanie następujących prac remontowych:

- remon| e|ewacji zewnętrznej wraz z orynnowaniem budynku _ |ata 2o.|4 _
2020,

- odnowienie i ma|owanie e|ewacji zewnętŻnej oraz ścian pomieszczeń
Wewnęlrznych - j.W.

Na Baszcie zamku Książąt Mazowieckich - oddzia|e Muzeum W |atach 2010 - 2011
dokonano genera|nego remontu dachu Wieży oraz Wymiany insta|acji odgromowej.
W najb|ifszych |atach niezbędna jest;

- Wymiana gontu na dachu krużganków' ze Wzg|ędu na pŻecieki p|zy
znacznych opadach deszczu,

_ zakup co najmniej4 nowych gab|ot podświet|anych do prezentacji eksponatóW
archeo|ogicznych W sa|ach baszty d|a zwiedzających obiekt,

- poprawa insta|acji e|ektrycznej W całym obiekcie baszty.

Niezmiennie od ki|ku |at zatrudnienie W p|acówce przedstawia się następująco:
- Pełny etat - 4 osoby: dyrektor i 3 pracowników meMorycznych /etnograf,

historyk, dokumentalista/
- Y.etatu - l osoba - pomoc muzealna
_ 1/3 etatu - 2 osoby - główna księgowa, pracownik gospodarczy.

Łacznie: 5.1 etaiu

Tabela 48. Muzea według wybranych wskaźników
2008 2009 2010 20't'l 2012 2013

Muzea łącznie z
oddziałami 1 1

zwiedza)ący
/|iczba osób/ 5529 4967 4941 5645 4't75 5155

Obiekty
przysrosowane

d|a osób
poruszającycn
się na wózkach

inwalidzkich

1
tylko

muzeum

1
tylko

muzeum

'!

tylko
muzeum

1
tylko

muzeum

'l
tylko

muzeum

I
tylko

muzeum

L-
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Miejska Bib|iotek Pub|iczna w Rawie Mazowieckiej mieści się W budynku
przy u|. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7' Bibliotekarstwo W Rawie ma bogatą
tradycję' W okresie staropo|skim (do końca XV||| W) istniały W Rawie dwie bib|iotekiI

- przy kolegium jezuickim,
_ przy k|asaoŻe augustianów.

W okresie zaboróW bib|ioteki funkcjonowały nieoficja|nie' potajemnie, np.
W 1892 r. działała prywatna bib|ioteka pani fy|ewicz. W 1902 roku Rawskie
Towarzystwo Ku|tury zebrało ok' 2000 książek i udostępniło je czyte|nikom gmachu
syndykatu Ro|niczego' Był to zaczątek Miejskiej Bib|ioteki W Rawie Mazowieckiej.

W okresie międzwojennym istniały W mieście dwie biblioteki:
- Bib|ioteka Urzędnicza, posiadająca ok.4000 ksiąiek'
_ oraz pŻy Po|skiej MacieŻy szko|nej'

10 |istopada 1945 r. otwańo Powiatową Bib|iotekę a W '1948 r' lj]iejską Bib|iotekę. W
roku 1955 połączono je W jedną i utworzono Powiatową i Miejską Bib|iotekę
PubIiczną' W roku 1965 Wydzie|ono oddział d|a Dzieci |\4iejskiej BibIioteki Pub|icznej.
Po reformie administracyjnej i Iikwidacji powiatu biblioteka prowadzi sWą działa|ność
jako Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej.
Mieiska BibIioteka Pub|iczna posiada następujące działy:

_ Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji' Wypożyczalnia i czyte|nia dIa
Dorosłych,

_ Dział Gromadzenia i opracowania zbioróW'
_ oddział d|a Dzieci.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie l\4azowieckiej gromadzi, opracowuje
i udostępnia zbiory o charakterze regiona|nym.

W bibliotece istnieją katalogi:
- alfabetyczny,
- rzeczowy (UKD),
_ tytułowy'

oprócz tego prowadzone są na bieżąco kańoteki:
- osobowa,
- zagadnieniowa,
_ wycinkóW prasowych'
od 2006 r. bjb|ioteka posiada swoją slronę internetową: Www.rawamaz.e-bo'o|

oraz udostępnia swoje kata|ogi zbiorów e|ektronicznie' od 2008 roku na stronie
Bib|ioteki Włączono funkcję rezerwacji izamóWień pozycji oraz sprawdzenia swojego
konta i pro|ongowania Wypożyczonych pozycji' od 2009 r. Wypożycza|nia d|a
Dorosłych rozpoczęła gromadzenie i udostępnianie audiobooków' których stan na
31.12.2013 r' wynosi 826 szt. i sukcesywnie dąży do powiększania tej ofeńy.
Bib|ioteka opracowu,ie kańotekę regiona|ną Konieczne jest jednak zwiększenie
nakładów - budżetu na zakup nowości Wydawniczych. Polzebne jest również
rozszerzenie ofeńy księgozbioru o |l|my.
Bib|ioteka organizuje liczne imprezy mające na ce|u popu|aryzację czyte|nictwa.
organizowane są:

- kiermasze ksiażek.
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- lekcje biblioteczne,
- spotkania autorskie,
- konkursy czytelnicze i plastyczne,
- wystawy,
_ zajęcia d|a dzieci imłodzieżyW czasie ferii iWakacji,

Bib|ioteka bierze udział W ',Bernardynkach Rawskich'' - festynie rodzinnym
zorganizowanym przez SHK,,Zawisza" FSE.

Przy Miejskiej Bib|iotece Pub|icznej działa Dyskusyjny K|ub Książki oraz K|ub
Przyjaciół Misia Uszatka. oddział d|a Dzieci W Rawie Mazowieckiej współpracuje z
miejscowymi szko,łami i przedszko|ańi oqz ze szkołami powiatu rawskiego, Domem
Dziecka w Rawie Mazowieckiej, Stowarzyszeniem Harcerstwa Katolickiego,Zawisza"
FsE, ŚWiet|icą Środowiskową stowaŻyszenia'Przymieze Rodzin''.

opracowanie Miejska

Miejska BibIioteka PubIiczna dysponuje 17 komputerami' 8 komputerów
oą

Tabela 49. Charakterystyka Miejskiej Biblioteki Publicznej
WvszczeqÓ|nienje 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Biblioteki 1 1 1 1 1
Fil ie
Oddzialy 1 1 1 1 1
Punktv biblioteczne
Liczba pracowników działaIności
oodstawowei

7 7 7 7 7 7

Pracownicy działaIności
oodstawowei (etatv oŻe|iczeniowe)

7 7 7 7 7 7

Książki w wo|. ooÓłem 67 893 64 536 63 062 64 641 65  181 67 317
Ksiażki na 100 mieszkańców 376.74 358.93 359,65369,20365,16374.41
WpłvW ksiaŹek oqołem w wo|. 1771 1 676 1 873 2129 2 647 2717
zakup ksiażek w wo|. 1 626 1  518 1744 '| 880 2 431 2 440
zakuo ksiażek w zł 33 600 33 673 36 134 41 591 52 053 52 U6
WskaŹnik zakupu książek na 100
mieszkańcóW

I,O2 9,94 10,73 '13,61 13,71

Zbiorv specialne w iedn. inw 70 203 351 247 230
Czvtelnicv 4 147 438/ 4 335 4 385 4 179 4 053
czvte|nicv na 100 mieszkańców 23,03 24,34 24,72 25,M 23,41 22,78
Odwiedzinv 57 630 58 657 58 369 61  515 60 852 56 458
odwiedzinv na 100 mieszkańców 332.89351 .35340.90317.37
Wvoożvczenia ksiażek na zewnatrz 66  196 73 351 71 867 72 985 74 357 74 605
Wypoźyczenia książek na zewnątż
na 100 mieszkańcÓw

367,32 407,95 409,87 416,86 416,56 419 ,38

Wvpożvczenia książek na mieiscu I 635 13142 12 580 10 457 10 424 9 766
Wypożyczenia i udostępnienia
czasoDism ooółem

28 214 29 979 912 29 797 28 944 2A 501

Wypożycfenia i udostępnia
zbiorów sDeciaInvch

196 724 975 1 350 1 399

ródlo: oDracowanie Mieiska Biblioteka Publbzna w Rawie
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dostępnych d|a czyte|nikóW 2 jako termina|e kata|ogowe d|a czyte|nikóW,
6 podłączone do |nternetu d|a mieszkańcóW RaWy Mazowieckiej' Do prac
bibIioteczno-bib|iogIaficznych Wykorzystywanych jest obecnie 9 komputeróW W tym:

_ 2 do prac W zakresie gromadzenia i opracowania zbioróW'
- 3 do ewidencji czyte|nikóW iudostępniania,
- 2 do obsługi czyte|ni iopracowania kańoteki regionalnej
- 2 jako termina|e kata|ogowe d|a czyte|nikóW.
W 2006 roku pozyskano darmowy program komputerowy do obsługi

Wypożycza|ni i czyte|ni pod nazwą ,,Mateusz''. Na 4 stanowiskach komputerowych
z|oka|izowanych W czyte|ni ogó|nej' istnieje dostęp do |nternetu d|a czyte|nikóW,
z którego, spośród 18 000 |udności, w |atach 2008 _ 2013 skorzystało odpowiednio:

- 2008 - 3.502 mieszkańcóW
- 2009 - 3.209 mieszkańców
- 2010 - 2.972 mieszkańcóW
_ 2011 - 2.313 mieszkańcóW
- 2012 - 2'526 mieszkańców
- 2013 _ 2'331 mieszkańcóW

Wykres 15. llość mieszkańcóW korzystających z lnternetu w Miejskiaj
Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej
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zródło: Wyliczenia własne na podstawie danych z Miejskjej Biblioteki Pub\icznej

Wypożycza|nia i czytelnia d|a Dorosłych, z|oka|izowana p|zy
u|. Wyszyńskiego 7 mieści się w budynku' który wymagał gruntownego remontu
i taki remont rozpoczęto W 2014 roku.

Miejska Bib|ioteka Pub|iczna im. Jana Pawła || W Rawie Mazowieckiej
otrzymała dofinansowanie W ramach programu wie|oletniego Ku|tura + prioMet
Bib|ioteka + |nfrastruktura bib|iotek na zadanie ,,Przebudowa z termomodernizacją
oraz wyposażenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej".
Operatorem programu z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest
|nstytut Książki W Krakowie. UmoWę na rea|izac,ię zadania o łącznej Wańości
1.417'866 zł podpisano 1 paŹdziernika 20'13 r. W tej kwocie doflnansowanie
Wynosi1'063'400 zł, a wkład Własny jako środki z dotacji Urzędu Miasta RaWa
lMazowiecka - 354.466 zł. zadanie będzie rea|izowane do 31 pażdziernika 2014 r,
Zakres prac budowlanych pŻewiduje:

2526

20!2 2011
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remont elewacji budynku,
Wymianę sto|arki okiennej i drzwiowej zewnęt|znej,
Wymianę obróbek bIacharskich dachu
montaż kIimatyzacji budynku'
Wymianę wykładzin na posadzkach,
montaż windy d|a niepełnosprawnych,
remont klatki schodowej,
oraz inne prace budowlane.

Miejska Bib|ioteka Publiczna im. Jana Pawła || W Rawie Mazowieckiej
otrzymała także W 2013 roku dofinansowanie w ramach programu Ministra Ku|tury
i Dziedzictwa Narodowego 'Rozwój infrastruktury ku|tury/ |nfrastruktura Ku|tury'
na zadanie| "Wymiana wyposażenia w czytelni dla Dzieci iw czytelni dla Dorosłych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej,,' Umowę z Ministerstwem
Ku|tury i Dziedzictwa Narodowego podpisano13 maja 2013 r. całkowity kosa
zadania Wyniósł 67.000 zł' z czego 50.000 zł dofinansowało Ministerstwo Ku|tury
i Dziedzictwa Narodowego a ,17.000 zł stanowi dotacja ce|owa Urzędu Miasta RaWa
Mazowiecka' Rea|izacja zadania tMała od 20 maja do 20 grudnia 2013 r. Pozyskane
środkizostały przeznaczone na zakup Wyposażenia w czyte|nid|a Dzieci iW czyte|ni
d|a Dorosłych.

Miejska Bib|ioteka Pub|iczna im' Jana PaWła l| W Rawie Mazowieckiej po raz
ko|ejny rea|izuje zadanie Bib|ioteki Narodowej 'Zakup nowości Wydawniczych dla
bib|iotek''. ce|em projektu jest odnowienie księgozbioróW bib|iotek oraz popu|aryzacja
czyte|nictwa. W ramach projektu Biblioteka Wzbogaci się o nowoŚci Wydawnicze.
W 2013 roku otrzymano dofinansowanie W kwocie 12.800 zł na zakup książek
popu|arnonaukowych i beletrystyki' a 1/3 dotacji została przeznaczona na zakup
książek d|a dzieci i mlodzieży.

Miejska Bib|ioteka Pub|iczna im. Jana Pawła || W Rawie Mazowieckiej
uczestniczy po raz kolejny w pfogramie Orange dla bibliotek. Celem programu jest
edukacja oraz popu|aryzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bib|ioteki,
a w szczegó|ności na zapewnieniu dostępu do szerokopasmowych łączy
internetowych w placóWkach I Wypożycza|ni i czyteIni d|a Dorosłych oraz W oddzia|e
dla Dzieci. Fundacja orange przyznała Bib|iotece W 2013 r' dotację W kwocie:
3 569'13 zł. Miejska Bib|ioteka Publiczna dąży do Wzbogacenia ofeńy czyte|niczo -
informacyjnej, rczsze|zenia grona użytkownikóW oraz do poprawy warunkóW
lokalowych.
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Tabela 34' Wskażnik ,'czytelnicy na 100 mieszkańców'' w bibliotekach
publicznych woj. lódzkiego w wybranych gminach miejskich i miejsko.
wiejskich w roku 2010- zestawienie od wskaźnika największego do
najmniejszego

Diagnoza ytelnict"va w woi. przygolowany Wojewódzką

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej zlokalizowany jest przy
ul.Krakowskiej 6c' Uroczyste otwarcie jednostki powołanej do życia w dniu
1 stycznia '1984 roku przez Miejską Radę Nalodową w Rawie Mazowieckiej odbyło
się 17 stycznia 1985 roku'
Charakterystyka budynku - siedziby Miejskiego Domu Kultury:

_ budynek jednopiętrowy z|oka|jzowany w centrum miasta Rawa Mazowiecka,
otoczony zie|enią o ącznej powierzchni 1 500 m.;

- Darter budvnku;
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radom-
szczański

Miasto
Radomsko

MBP
48  416 16 371 220 344 455,1 298 133 615 ,8

Łódż
Łódż -

Śródmieście
MBP

74163 2'l 056 24,4 213 378 287,7 514 332 693,5

sieradzki
Miasto i
Gmina

Zloczew
7 401 2 080 24,1 43 234 58r',2 34 2't7 462,3

rawski Miasto Rawa
Mazowiecka 17 5U 4 335 24,7 63 062 359,7 u 447 481,6

skierniewicki
Miasto

Skierniewice
lilBP

4B 976 B 789 17 ,9 199 077 406,3 207 589 423,9

tomaszowski

Miasto
Tomaszów
Mazowiecki

MBP

65 375 8 904 13,6 216 636 331,4 195 957 299,7

rawsKl
l/iasto i

Gmina Biała
Rawska

11 359 1 340 11 ,8 29 229 257,3 31  315 275,7

łowjcki
Miasto
ŁowIcz

29 595 2 938 65 457 69 354 234,3

zgierski Miasto
Głowno

14 991 1 300 8,7 22 965 153,2 3A  717 254,3

stan cz
Bibliolekę Publiczną in' narsz' Józefa Pilsudskiego w Łodzi
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- sala widowiskowa, kinowa na 300 miejsc - uruchomiona po remoncie w
czerwcu 2007 roku

- dwie garderoby,
_ ho|wejściowy z szatnią,
- kawiarnia,
- Domieszczenia biurowe.

_ piętro |:
- holwystawowy,
- kabina projekcyjna,
_ kabinaośWietlenioWa'
- sala konferencyjna,
- sa|a zajęć'
- pomieszczeniabiurowe,

- prwnrca:
- pracowniaplastyczna,
- sa|a tańca'
_ sa|a zajęc d|a róŹnych grup działających W MDK'

Od sierpnia 2005 r. do maja 2007 r. budynek Miejskiego Domu Kultury po 20
|atach funkcjonowania został poddany genera|nemu remontowi. W jego Wyniku został
doposażony w nowy sprzęt do projekcji kinowej oraz oświet|enie sceniczne.

ce| i przedmiot działania p|acóWki regu|uje statut Miejskiego Domu Ku|tury
z dnia 25 pażdziernika 1991roku. ce|em nadrzędnym jest ,,Upowszechnianie ku|tury a
W szczegó|ności pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego
uczeslnictwa w ku|turze, oraz Współtworzenie jej Wartości'' Do podstawowych zadań
p|acóWki na|eży:

- upowszechnianie amatorskich form działa|noŚci artystycznej poprzez
Wystawiennictwo prac plastycznych, fotograficznych, rękodzie|niczych, itp.'

_ rozpowszechnianie i utrwa|anie tradycji ku|turowych W społeczeństwie,
_ poszanowanie pamięci i tożsamości narodowej,
_ rozpowszechnianie amatorskiej i profesjonalnej twórczości muzycznej'
_ rozpowszechnianie muzykowania Wśród dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie amatorskiego i profesjonalnego ruchu teatralno -

literackiego,
- rozwijanie zainteresowań, Wyszukiwanie ta|enlÓw,
- Współpraca z jednostkami ośWiatowymi' ku|tura|nymi,
- zabezpieczenie technicznej obstugi imprez na lerenie miasta.

l'Iiejski Dom Ku|tury W Rawie Mazowieckiej (finansowany z dolacji budżetu
miasta):

- prowadzi działa|nośc skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców miasta, którzy według załoień programowych insMucji są
potencjalnymi odbiorcami owej działaIności;
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_ organizuje szereg imprez o zasięgu miejskim, powiatowym' oraz
ogó|nopo|skim: konkursy, przeg|ądy' Warsztaty, Wystawy, koncerty, spektak|e
teatralne, imprezy amatorskie i profesjonalne.

Program swojej działa|ności Miejski Dom Ku|tury opracowuje samodzie|nie
W oparciu o rozeznanie potrzeb ku|tura|nych środowiska, jak równjeż moż|iwości
finansowe p|acóWki. opracowany został następujący''KALENDARZ IMPREz
ARTYSTYCZNYCH'':

1. |mprezy cyk|iczn€ - rozqMkowe organizator - MDK
- WosP _ styczeń
- KoNCERT MRNAWAŁoWY _ operetka - styczeń, |uty
- KONCERT WALENTYNKOWY - luty
_ KoNCERT NA oz|EN KoB|ET - maŻec
_ RAWSKA SzczYPTA BLUESA - kwiecień
- RAWSKA MAJÓWKA - maj
_ Noc ŚW|ĘToJAŃSM- czerwiec
_ LETN|A oFENSWVA KULTUMLNA -lipiec - sierpień
_ DN| |\4UZYK| KLAsYczNEJ _ wrzesień
- JMZOWY LISTOPAO - listopad
. KoNCERT ŚW|ĄTECZNY _ grudzień
_ oraz o|ganizaąa| koncertóW spektak|i teatra|nych, programóW kabaretowych

itd.- cały rok wg potrzeb.
2. lmprezy cykliczns - organizator - MDK
_ Międzynarodowe Spotkania Artystyczne _ koniec sierpnia. W spotkaniach

biorą udział ańyści amatorzy (p|astycy' zespoły Woka|ne, taneczne)
z zaprzyjażnionych miast pańnerskich z Rawą Mazowiecką,

_ Dni Muzyki K|asycznej- Wrzesień. |mpreza cyk|iczna, prezentująca różne
dziedziny muzyki poważnej z różnych epok W Wykonaniu so|istóW oraz
zespołów instrumentaInych, orazWokaInych,

- Rawski Mityng Woka|ny _ maj. |mpreza organizowana cyk|icznie, o zasięgu
międzynarodowym z Udziałem miast pańnerskich, skierowana do woka|istów
w grupach wiekowych od 6 do 20 lat. Celem imprezy.iest konfrontacja dorobku
Woka|nego ośrodkóW ku|tury

3. |mprezy całoroczne:
- konkursy - cały rok - Wg p|anu

- plastyczne,
- woka|ne: Konkurs Piosenki Dziecięcej, Konkurs Ko|ęd, Pastorałek

i Piosenek swiątecznych, Rawski Mityng Woka|ny, Festiwa| Pieśni
Patriotycznej',Biało -czerwone Nuty'',

- organizacja wystaw autorskich i pokonkursowych,
- organizacja Warsztatów artystycznych: p|astycznych, woka|nych, teatra|nych,

tanecznych, instrumentalnych,
- organizacja czasu wolnego - ferie, wakacje.

!
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4.7.6. spoń i rekreacja'
W zakresie spońu i rekreacji W Rawie Mazowieckiej funkcjonują:

1 .ośrodek Spońu iRekreacji im. Haliny Konopackiej, umoż|iwiający mieszkańcom
dostęp do:

- ha|i spońowej Tatar z boiskiem do piłki siaikowej i koszykowej, sauny,
siłowni' stołóW do tenisa.
- końy tenisowe,
. W sezonie |etnim pŻystaniwodnej, oferującej dostęp do łodziWiosłowych,
kajakóW' roweróW Wodnych' oraz łodzi żaglowych;
- Kręgu Myś|iwskiego,
. Boiska do piłki siatkowej p|ażowej,
- Ha|i spońowej ',Mi||enium'', z boiskiem pełnowymiarowym o nawierzchni
mondof|ex, boiskiem do tenisa ziemnego, siłowni, sa|i fitness, aparatóW do
masażu mechanicznego' sa|ki korekcyjnej, oraz stołów do tenisa. Ha|a
przystosowana jest d|a osób niepełnosprawnych i pozbawiona jest barier
archltektonicznych;
- stadionu spońowego RKS 'Mazovia" z boiskiem do piłki nożnej' bieżnią'
trybunami izapleczem szatniowo - sanitarnym,
. siłowni zewnętrzne,i ,,Herku|es', Wzdłuż u|. Tatar, oddana do ui.y|ku w 2012 |.

2' oddane do użytku w 2012 r. ,,Aquarium'' centrum Fit Rawa. Na terenie centrum
znajdują się: kryta pływa|nia podzie|ona na częŚć spońową i rekreacyjną oraz
sztuczne |odowisko. część sportowa to 6 torowa niecka pływacka o dt.25m,
p|zystosowana do organizacji zawodów spońowych. część rekreacyjną stanowią
tzw' brodzik o głębokości 60 cm, dwie Ąeżdża|nie, u]ządzenia do masażu Wodnego
oraz komp|eks saun. centrum dysponuje róWnież siłownją i sa|ą do ćWiczeń fitness'

Miasto dysponuje niżej Wymienionymi obiektami spońowymi:

Tabela 51. obi€kty sportowe w Rawie Mazowieckiej

wymiary widownia
(i|oŚć miejsc)

stan techniczny roK
zap|ecze użytkowe: sanitarne;

socjalne; szatniowe
(iest lub brak)

ha|a spońowa'.MiIenium'

36mx48m rozkładana
(500) dobry 2000 szatnie, zaplecze sanitame

i socjalne
hala sportowa OSiR

46mx12m s(ala
(100) dobry 19&l szatnie, zaplecze sanitarne

i socjalne
sala gimnastyczna przy SP 1

20mx11m oraK ooory '| 926 oraK
sala gimnastyczna przy SP 2

8 ,86mx17 ,98m oraK
wymaga drobnych

napraw
1966 szatnie, natryski

stadion piłkarski
100mx60m stała (500) ooory szatnie, natryski, sanitariaty
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boisko do piłki nożnej pŻy sP 1 (nawierzchnia sztuczna)
64mx32m ooory 2008

boisko wielofunkcyjne przy sP 1 (nawierzchnia poliuretanowa)
30mx18m ooory 2008

bieżnia |ekkoat|etyczna pŻy sP 1
2x75m ooory 2012

boisko do piłki nożnej p.zy SP 2 (nawierzchnia sztucfna
35x21 m ooory 2007

boisko wielofunkcyjne pŻy sP 2 (nawieżchnia po|iuretanowa)
44mx22rn dobry 2007

bieżnia |ekkoatletyczna przy sP 2
4,2 f ix75 m ooory 2007

boisko do piłki nożnej ..or|ik'' p|zy sP 4
30mx62m ooory 2008

boisko wielofunkcyjne pŻy sP 4 (nawieżchnia po|iuretanowa)
32,1  m x  19 ,1  m dobry 2008

200 m bieżnia Iekkoat|etyczna okó|na
(dokoła orlika)

2013

Masla Rawa Mazowiecka

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RAWA MMOWIECKA

Urzqd

Na terenie |V]iasta RaWa Mazowiecka odbywa się szereg imprez spońowo _
rekreacyjnych, W których bierze udział młodzież szkoIna idoroś|i mieszkańcy
ag|omeracji, oraz zaproszone zespoły z terenu całego kraju i miast pańnerskich
z czech i Węgier.

Młodzież szko|na bierze udział W cyk|u zawodóW spońowych zgodnych
z ka|endarzem szkoInego Związku Spońowego W takich dyscyp|inach jakI
piłka siatkowa, piłka nożna, lekka atletyka' koszykóWka' unihokej, tenis stołowy'

Najważniejsze imprezy spońowo - rekreacyjne W RaWie Mazowieckiej to:
- Maraton rowerowy z cyklu Merida Mazovia MTB Marathon (około 1000

uczestnikóW),
_ organizowany od trzech |at Puchar Po|skiW Triath|onie (300 uczestnikóW),
_ Mistrzostwa Po|ski sZS W tenisie stołowym,
_ WyŚcig ko|arskiz cyk|u zTc B|KE RACE,
- Organizowany od 13 lat Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy (ponad 1000

uczestnikóW),
- Akcja cała Po|ska Biega (650 uczestnikóW).
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Rysunek 1 1 . Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy

organizowane są również turnieje w grach zespołowych skierowane do osób
dorosvch i mtodzieży. zawody te mają zasięg |oka|ny i ogó|nopolski. W czasie ferii
zimowych i wakacji organizowane są imprezy spońowe d|a dzieci i młodzieży:
Rawska Feńada i Wakacje ze sportem.
Mierza|nym wskaŹnikiem dostępności mieszkańców do ośrodkóW spońowo -
rekreacyjnych miasta jest średnia |iczba osób z nich korzystających. spośród 17 750
osobowej popu|acji Rawy Mazowieckiej, z ha| spońowych isa| gimnastycznych
skorzyslało odpowiednio w 2010 roku:

- Ha|a .Mi||enium'' - 56 912 osób
- Ha|a osiR "Tatai - 49 280 osób,
- sa|a gimnastyczna pęy szko|e Podstawowej Nr 1 - 54 432 osoby'
- sa|a gimnastyczna pŻy Szko|e Podstawowej Nr 2 - 40 672 osoby.

Na terenie |Vliasta działa aktua|nie 15 organizacji spońowych.
- Najstiarszą jest klub spońowy RKs ,,Mazovia", działający nieprzerwanie od

1930 roku. Mazovia jest k|Ubem piłkarskim z]zeszaiącym W 7 młodzieżowych
k|asach rozgrywkowych 200 zawodnikóW. W 2013 r. powstała w k|ubie sekcja piłki
nożnej dziewcząt.

- Rawski K|ub Karate Kiokushin -2 grupy młodzieży |iczące 45 osób,
- UKs ..Judo Rawa. - 2 grupy |iczące 30 osób,
- MLUKs "Dwójka'' (tenis stołowy, piłka sialkowa dziewcząt) - 50 osób'
- MUKS "Juvenia'' (piłka sialkowa dziewcząt i chłropców) - 70 osób'
- UKs "Jedynka" (mini siatkówka dziewcząt i chłopcóW) - 30 osób,
- UKs ''Sójcze'' ( mini siatkówka dziewcząt) - 20 osób'
- UKs ,'RaWa GoL'' (piłka nożna dziewcząt) - 20 osób'

fńdło: Mateńały pronocyjne miasta Rawa Mazowiecka
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Rawskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego - 20 osób,
K|Ub spońowy 'Triath|on Rawa', _ 40 osób,
sekcja Pływacka - powstała W 2013 r' przy rawskim oddzia|e WoPR W Rawie
Mazowieckiej,
sekcja strze|ectwa spońowego (broń pneumatyczna) - działĄąca przy
rawskim oddzia|e LoK - 37 osób (młodzieŻ 22 osoby, seniorzy 13 osób),
MLUKs ''RaWa'' (|ekka at|etyka) _ 30 osób,
K|ub ', Wędkarstwa'' spońowego Rawa _ 50 osób,
Klub Szachowy Caisa.

Miasto corocznie ogłasza konkursy na dotacje d|a organizacji spońowych.
W |atach 2013 _ 201 4 na dotacje wzeznaczono po 530'000 zł W każdym roku'

Miasto posiada od 3 października 2006 ścieŹkę rowerową. Pierwszy oddany
etap ścieŹki o długości 0,83 km łączy za|ew Tatar z parkiem miejskim. Doce|owo
ścieżka ma połączyc osied|e Zamkowa Wo|a z zalewem Tatar i ułatwić uprawianie
turystyki rowerowej w mieście. |nwestycja była Wspótfinansowana z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regiona|nego (216'700'89 zł) i budżetu państwa (39'400''l6 zł)'
W ramach zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regiona|nego. Łączny
koszt Inwestycji Wyniósł 402.301.l8 zt.

zdecydowanie największą atrakcją turystyczną RaWy Mazowieckiej są ruiny
Zamku KsiąŹąt Mazowieckich wybudowany W |atach 1355 - 1370 jako gród obronny
oraz siedziba Książąt Mazowieckich. obecnie W ośmiobocznej wieży prezentowane
są ekspozycje o tematyce historyczno -archeo|ogicznej' a na dziedzińcu zamku iW
jego sąsiedztwie odbywają się |iczne imprezy o charakterze kultura|nym i spońowym'

RysUnek 12. zamek Książąt Mazowieckich W Rawie Mazowieckiej

fród\o: Urząd Miasta _ strony internetowe
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Ko|ejną atrakcją Rawy jest komp|eks rekreacyjny Wokół za|eWóW Tatar i DoIna.
Utworzone na rzece Rawce zbiorniki zachęcają do aktywnego spędzania czasu,
zarówno mieszkańców miasta jak i gości odwiedzających nasze miasto. W ramach
zbiornika Dolna turyści mogą ko|zysIać z kącie|iska d|a dorosłych i d|a dzieci'
przystaniWodnej ze sprzętem pływającym, boiska do piłki siatkowej p|ażowej' ścieżki
wokół za|ewu do spaceróW ijazdy rowerem' W pob|iżu za|ewu mieści się kryta
pływa|nia Wraz ( zimą ze sztucznym |odowiskiem' a |atem ze skateparkiem), ha|a
spońowa. końy tenisowe, siłownia zewnętrzna' obiekt hote|owy Tatar z b|isko 200
miejscami noclegowymi oraz l iczne bary i puby.
zabw ra|a| natomiast zachęca amatoróW dzikiej przyrody do podziwiania w ciszy
różnych gatunkóW ptaków iłoWienia ryb-
od za|ewu Do|na ścieŻką rowerową WzdłuŹ rzeki Rawki można przejść do
zabytkowego parku miejskiego. Park W sty|u angie|skim z I połowy X|X Wieku' który
uznany był za jeden z najpiękniejszych parków na terenie Księstwa Warszawskiego'

Rysunek 13, zalew Tatar oraz ośrodek spońu i Rekreacji . widok z lotu ptaka

aE-:'''rit i'

oprócz atrakcji związanych z Walorami przyrodniczymi' W Rawie
Mazowieckiej znajduje się róWnież wiele obiektóW o charakterze zabytkowym' które
stanowią atrakc|ę d|a lurystow' Jest to' m'in'

- zabytkową Wi||ę z 1930 roku przy u|' Łowickiej _ siedziba Muzeum Ziemi
Rawskiej,

_ grodzisko Wczesnośredniowieczne z X||| Wieku zwane ',Anie|skąGór € .
_ neok|asycystyczny ratusz z I połowy X|X wieku - dziś siedziba władz miasta'
- póŹnobarokowy kościół z I połowy xV|| Wieku wraz z budynkiem dawnego

kolegium jezuickiego,
- Kościół oo' Pasjonistów z końca XV||| wieku Wraz z k|asztorem'
_ Kościół ewange|icko - augsburski iszpita| ŚW. Ducha z I połowy X|X Wieku

frcdlo Matenaly promocy\ne mństa Rawa Ma/oweLka
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4.8. Pomoc spoleczna
Miejski ośrodek Pomocy społecznej jako jednostka organizacyjna miasta Rawa
|V|azowiecka działa od 'l990 roku i rea|izuje zadania okreś|one W:

- ustawie z 12'03.2004 r' o pomocy społecznej
- ustawie z 28.1 1'2003 r o ŚWiadczeniach rodzinnych
- ustawie z 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do a|imentóW
- ustawie z29'o7 '2005 r. o przeciwdziałaniu pŻemocy W rodzinie
- ustawie z 09.06'2011 r' o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
_ ustawie z 24.08.2004 r- o śWiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środkóW oub|icznvch.

Działa|ność Miejskiego ośrodka Pomocy społecznei obejmuje nie ty|ko
zadania wyłącznie Wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Do9czą one osób i
rodzin znajdujących się W trudnej sytuacji życiowej' są to zadania z szerokiej sfery
zabezpieczenia społecznego i świadczeń. Ponadto obok działalności utożsamianej
Wyłącznie z pieniężnymi formami Wsparcia, działa|ność MoPs to usługispołeczne na
rzecz mieszkańcóW miasta takie jak usługi opiekuńcze, poradnictwo specja|istyczne,
a przede Wszystkim praca socja|na obejmująca pomoc doraŹną W sytuacjach
kryzysowych oraz pomoc Wspierającą indwidua|nie jak i środowiskowo.

Prawo do śWiadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom
j rodzinom, których dochód nie przekracza okreś|onego kryterium dochodowego, przy
jednoczesnym Wystą]ieniu co najmniej jednej z następujących oko|iczności:
sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa |ub wie|odzietności,
bezIobocie' niepełnosprawność, długotMała choroba' bezradność w sprawach
opiekuńczo-Wychowawczych i prowadzeniu gospodafstwa domowego (zwłaszcza
W rodzinach niepełnych |ub wie|odzietnych), a|koho|izm, narkomania, trudności
w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, k|ęska żywiołowa |ub
eko|ogiczna, pzemoc w rodzinie, brak umiejętności w pzystosowaniu do życia
młodzieży opuszczającej p|acóWki opiekuńczo.wychowawcze, trudności w integracji
osób, które otrzymały status uchodŹcy' zdarzenje |osowe isytuacja kryzysowa'
Najczęściej Występujące pr4czyny przyznawania pomocy W |atach 2006-2012, wraz
z |iczbą korzystających z pomocy przedstawiono W tabe|i poniżej.
W roku 2012 po 6 |atach zweryfikowano kMerium dochodowe, od którego za|eży
prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej i od 1 pażdzienika 2012 r.
wynosi:

- W przypadku osoby samotnie gospodarującej 542 zł (powzednio 477 żI),
- w przypadku rodziny' dochód na osobę kwoty 456 zł (poprzednio 351 zł).
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Tabela 52. Najczęściej występujące pnzyczyny przyznania pomocy w latach
2006- 2012

Mbjskiego ośrodka Ponocy społecznej w Ra, b Mazowieckiel

Brak dochodu |ub dochód osób czy rodzin na bardzo niskim poziomie Wraz
z bezrobociem' niepełnosprawnością idługotrwałą chorobą stanowią naiczęslsze
przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.

Najczęściej udzie|ane formy pomocy społecznej pŻedstawiono W tabe|i poniżej.

Tabela 53, Najc?ęstsze formy udzietanet pomocy w latach 2ut6.2012

?r'yczyny
Liczba rodzin w latach

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ubóstwo 431 343 316 325 323 308 299

Berrobocie 351 275 234 262 259 271

Niepełnosprawność 214 221 206 220 205 206 216

Długotrwała choroba 171 199 249 245 259 265 267

Bezradność w sprawach opiekuńczo
wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego w tym:

106 112 107 91 88 80 7A

rodziny niepełne 72 79 77 71 65 63

- rodziny wielodzietne 34 33 30 20 16 15 15

Problem alkoholowy 126 u 69 91 83 u 79

ochrona macierzyństwa 37 40 59 66 72 56 50

Befdomność I 11 11 17 18 25 18

Zdazenie losowe 0 2 6 1 0 9 8

Pzemoc w rodzinie 1 2 6 3 2

Trudności W przystosowaniu do życia
po opuszczeniu zakładu karnego

8 7 18 0 9 16

Dane ośrodka

Formy pomocy
Liczba ogób w |atach

2006 2007 2008 2009 20'to 2011 2012

zasiłki stałe 92 90 79 93 92 90

składki na ubezoieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające zasiłek

65 59 72 59 75 77
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stały
specjaIistyczne usługi
opiekuńcze I 7 7 I 7 5 5

Usługi opiekuńcze 53 58 60 69 52 53 55

zasiłki okresowe 234 228 131 7a 50 47 30

zasiłki ce|owe 507 412 358 404 322 377

Zasiłki celowe w wyniku
zdażenia |osowego 0 1 6 '| 0 9 8

zasiłki celowe specja|ne 60 54 6t ?9 39 51 51

opłacenie posiłku d|a dzieci
przedszko|nych, uczniów i
osób dorosłych

416 568 205 493 308 3't 5 368

Program ,,Lek' 222 120 97 102 95 7a 79

Dopłata do kosfóW pobytu
w Domu Pomocy społecznej 7 10 12 8 ó 14

Praca socjalna 307 400 424 388

Dane Miei. ośrodka

STRATEGIA ROZWOJU IVIASTA RAWA MAZOWIECKA

Mieiskiego Pomocy Spolecznej Mazowieckiej

Podstawową formą działania pomocy społecznej jest praca socja|na, którą
na|eży rozumieć jako działa|ność zawodową mającą na ce|u pomoc osobom
i rodzinom We Wzmacnianiu |ub odzyskiwaniu zdo|ności do funkc,ionowania
W społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ró| społecznych oraz tworzenie
WarunkÓW sprzyjających temu ce|owi.

spośród świadczeń o cha€kterze pienięźnym do najczęściej udzie|anych
na|eżą zasiłki ce|owe oraz zasiłki stałe.

z perspektywy pomocy społecznej na|eży podkreś|ić, iż pomoc społeczna
stanowi W Większości p|zypadkóW ostatnie ogniwo Wspalcia pub|icznego. Po
Wyczerpaniu moż|iwości uzyskania pomocy z tytułu utraty zatrudnienia z uŻędu
pracy bądŹ systemu ubezpieczeń spo,łecznych, po Wystą]ieniu niepełnosprawności'
w znaczny sposób ograniczającej moż|iwości jednostki do samodzie|nego
rozwiąz}ru/ania trudnej sńuacji bytowej czy też z powodu długotn.vałej choroby
W bardzo szybkim okresie czasu rodzina może popaść w stan głębokiego ubóstwa.
ŚWiadczenia, dostępne W systemie pomocy społecznej mająza ceI pzede Wszyslkim
udzie|enie pomocy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, która powinna być stanem
przejściowym. Niestety, część z benefic,ientów pomocy społecznej popada W stan
bierności często przybierającej charakter roszczeń do nieograniczonej pomocy
publicznej ograniczając tym samym Własną aktywność do minimum. stąd też
budowanie aktywnej społeczności |oka|nej powinno opierać się na monitorowaniu
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potrzeb, profi|aktyce iedukacji społecznej oraz rozwoju usług, szczegó|nie tych które
zaktywizują i umoż|iWią usamodzieInienie'

Świadczenia rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy od 01 |istopada do
31 paŹdziernika następnego roku i mają na ce|u częściowe pokrycie Wydatków
związanych z utrzymaniem dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatkóW do tego
zasiłku po spełnieniu warunku dochodowego przysługuje: rodzicom, jednemu
z rodziców a|bo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka'
osobie uczącej się do ukończenia wzezdziecko'l8 roku życia |ub - nauki w szko|e,
jednak nie dłUżej niż do ukończenia 2'| |ok!] życia' a|bo 24 roku życia, jeŻe|i
kontynuuje naukę W szko|e |ub W szko|e wyższej i |egitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym a|bo znacznym stopniu niepełnosprawności. zasiłek rodzinny
przysługuje osobie Uczącej się W szko|e lub szko|e Wyższej, jednak nie dłużej niż do
ukończenia 24 roku łcia'

Podstawą ustalenia dochodu rodziny ubiegającej się o śWiadczenia rodzinne
jest dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy i po przeliczeniu nie może być
wyższy nii! 539 zł |ub 623 zt' gdy członkiem rodziny jest dziecko z ofzeczoną
niepełnosprawnością.

Tabela 54. Katalog świadczeń rodzinnych w latach 2006.2012

Rodzaj śwIadcfenIa
Liczba świadczeń w |atach

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

zasiłek rodzinny 21241 24092 20516 17095 14930 13754 1120

Dodatek z q^. urodzenia
dziecka

97 106 100 91 97 73 80

Dodatek z tyt. opieki nad
dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu
wychowawczego

944 908 1022 1021 789 681 s41

Dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka

1129 11110 924 708 675 570 560

Dodatek z !^. kształcenia i
rehabilitacji dziecka
nrepanosprawnego

829 897 951 934 880 847 808

Dodatek z qd. wychowwania
dziecka w rodzinie
wielodzietnej

2812 2123 1961 1776 1647 1511

Dodatek z !^' rofpoczęcia
roku szkolnego

1502 1329 1010 1039 868 8t8 700

Dodatek z tyt. rozpoczęcia
nauki poza miejscem
zamieszkania

204 87 141 147 186

Jednorazowa zapomoga z tyt.
urodzenia dziecka

198 183 180 203 209 195 191
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Świadczenie pie|ęgnacyjne 397 386 396 353 510 649 861

zasiłek pie|ęgnacyjny 2528 3106 3447 3832 4166 4304 4431

STRATEGIA ROZWOJU I\4IASTA RAWA IVlAZOWIECKA

Dane Miejskiego ośrodka Pomocy społecznej w Rawie Mazowjeckiej

W przypadku świadczeń rodzinnych W roku 20'12 zweryfikowano kryterium
dochodowe, od którego uza|eżnione jest uzyskanie prawa do śWiadczeń rodzinnych.
od 1 |istopada 2012 r. do 31 paŹdziernika 2014 r. zasilek rodzinny przysługuje, gdy
dochód W prze|iczeniu na osobę w rodzinie nie przek(acza kwoty 539 zł (dotychczas
504 z|\' a W przypadku gdy W rodzinie jest dziecko |egitymujące się orzeczeniem
o niepe,łnosprawności, dochód na osobę W rodzinie nie wzekracza 623 z|
(dotychczas 583 zł). od o1'11.2012 r' zwiększono także Wysokośó zasiłku
rodzinnego, a mianowicie:

_ 77 ,o0 zł na dziecko W Wieku do ukończenia 5 roku życia (dotychczas 68 zł),
- 106'00 zł na dziecko W wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku

życia (dotychczas 91 zł),
_ 115'00 zł na dziecko W Wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku

życia (dotychczas 98 zł).

Wysokośó dodatkóW do zasiłku rodzinnego ipozostałych śWiadczeń nie u|egła
W 20]2 r. zmianie iWynosząone odpowiednio

_ dodatek z tytułu urodzenia dziecka 1000 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z ur|opu

Wychowawczego 400 zł,
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170 zł,
dodatek z tytułu kształcenia i rehabi|itacji dziecka niepełnosprawnego 60 zł
|ub 80 zł'

- dodatek z tytułu Wychowywania dziecka w rodzinie wie|odzietnej 80 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szko|nego jednorazowo 'l00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia nauki poza miejscem zamieszkania 80 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe 1000 zł.

swiadczeniami opiekuńczymi Wymienionymi W ustawie o śWiadczeniach
rodzinnych są: śWiadczenie pie|ęgnacyjne i zasiłek pie|ęgnacyjny.

Świadczenie pie|ęgnacyjne przysłU9uje osobie, która rezygnuje z zatrudnienia
|ub innej pracy zarobkowej W związku z koniecznością sprawowania opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym |ub osobą wobec której zgodnie z kodeksem
rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek aIimentacyjny.

Zasiłek pie|ęgnacyjny przysługuje dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną
niepełnosprawnością)' osobie niepełnosprawnej W stopniu znacznym' osobie
niepełnosprawnej W stopniu umiarkowanym' ,leśIi niepełnosprawnośc powstała
W wieku do ukończenia 21 roku życia, osobie, która ukończyła 75 |at.
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Świadczenie pie|ęgnacyjne i zasiłek pie|ęgnacyjny są formą wsparcia, o którą
mogą ubiegać się osoby bez Wzg|ędu na sluację dochodową

obecnie funkcjonująca ustawa o pomocy osobom uprawnionym do aIimentóW
gwarantuje pomoc finansową osobom uprawnionym do a|imentóW' których egzekucja
stała się bezskuteczna. Świadczenie to w 2008 I. zastąciło za|iczkę a|imentacyjną.
Warunkiem wzyznania śWiadczeń z funduszu a|imenlacyjnego jest bezskuteczność
egzekucji i spełnienie kryterium dochodowego okreś|onego W ustawie tj' 725 zł na
osobę w rodzinie. Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję' W Wyniku której
W okresie ostatnich dwóch miesięcy nie Wyegzekwowano pełnej na|eżności z tytułu
zobowiązań a|imentacyjnych W kwocie aktua|nie zasądzonych a|imentów.

Tabeta 55. Świadczenia alimentacyjne w latach 2006.2012

Rodzai a*oo"t"n," [, Liczba świadczeń w |atach
2006 2010 2011 2012

Zaliczka alimentacyjna

iunous,ali,*ntacylny l"*" 311
'ródlo: Dane Mieiskiego ośrodka Pomocy spotecznejw Rawie Mazowieckiej

W roku 201'l powołano Zespół |nterdyscyp|inarny' którego zadaniem jest
rea|izaąa dzidBń okreś|onych W znowe|izowanej ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy W rodzinie. Bezpośrednią obsługę funkcjonowania zespołu
Interdyscyp|inarnego zgodnie ze Wskazaniem Ustawowym prowadzi Miejski ośrodek
Pomocy Społecznej' W skład zespołu Interdyscyplinarnego Wchodzą przedstawicie|e
MoPs' Po|icji, zespołu kuratorskiej służy sądowej' ośWiaty oraz Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Prob|emóW A|koho|owych i prokuratury rejonowej' Posiedzenia
Zespołu odbyJvają się w za|eŹności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwańal.
Ponadto W bieżącej pracy Zespołu |nterdyscyp|inarnego powoływane są grupy
robocze na potrzeby pracy z indywidualnymi przypadkami w ramach procedury
'Niebbska Kańa''. W okresie od X do X|| 2011 do Przewodniczącej zespołu
|nterdyscyp|inarnego wpłynęło 'l4 Niebieskich Kań - część A, sporządzonych pŻez
Komendę Powiatową Policji W Rawie Mazowieckiej' W roku 2012 do Zespo,łu
Interdyscyp|inarnego Wpłynęło ogółem 40 Niebieskich Kań dotyczących 36 rodzin.

od 'l stycznia 2012 L weszŁy W życie pŻepisy ustawy o Wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. Uregu|owania prawne dotyczące pieczy zaslępczej
zostały Wyłączone z ustawy z dnia '|2 ma|ca 2oo4 r o pomocy społecznej i zawańe
w ustawie z dnia I czeMca 2011 t. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępcze,|. Ustawa ta okreś|a W jednym akcie prawnym zaróWno zasady i formy
wspierania rcdziny WzeŻywąącej trudności W wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, jak i zasady i formy sprawowania pieczy zastępczej, traktując je
jako dopełniające się j wzajemnie powiązane' szeroko rozumianą profi|aktykę' a więc
pomoc rodzinie W opiece i wychowaniu dziecka oraz pracę z rodziną zdefiniowano
jako zadanie gminy, a rodzinną i insMucjona|ną pieczę zastępczą jako zadanie
powiatu' W myś| powołanej ustawy piecza zastępcza jest sprawowana w formie

xxx xxx
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rodzinnej (W rodzinie zastępczej) i insMucjona|nej (W p|acóWce opiekuńczo-
Wychowawcze). RóWnież W nowy sposób zdefiniowano formy rodzinnej pieczy
zastępczej. Rodzinna piecza zastępcza jest formą zapewnienia opieki dziecku
pozbawionemu całkowicie |ub częściowo opieki rodzicie|skiej' Jest to przejściowa -
okresowaforma opieki nad dzieckiem' W rodzinach zastępczych umieszcza się
dzieci, których rodzice zostaIi tMa|e Iub czasowo pozbawieni praw rodzicie|skich Iub
gdy władza ta została im ograniczona. Umieszczenie dziecka W rodzinie zastępczej
następuje na podstawie orzeczenia sądu ipo uzyskaniu zgody rodzicóW
zastępczych. Wraz z nową regu|acją uslawową na samoządy na pozłomie gminnym
nałożono nowe obowiązki oraz zadania Wiążące się z zabezpieczeniem środków
finansowych.
w |oku 2012 - Według danych pochodzących z rejonóW pracy socja|nej MoPs'
pomocą społeczną objętych było 145 rodzin, z co najmniej jednym dzieckiem do 18
roku życia (286 dzieci)' W ogó|nej |iczbie 145 rodzin z dziećmi 107 rcdzin (W których
było 19,| dzieci) stanowiły rodziny dotknięte bezradnością W sprawach opiekuńczo-
Wychowawczych. Wspieranie i praca z rodzinami obejmowała:

- prowadzenie pracy socja|nej w środowisku (102 rodziny) po|egającej na
sprawowaniu nadzoru nad rodziną, diagnozie rodziny' opracowwaniu p|anu
pomocy i Współpracy,

- poradnictwo psychologiczne ( 21 rodzin),
- poradnictwo specja|istyczne (39 rodzin) W tym kierowanie do p|acówek

i instytucji specjalistyczn ych,
- pomoc prawna ( 15 rodzin).

W związku z Wypełnianiem zadań Miejski ośrodek Pomocy społecznej
Współpracuje z instytucjami pub|icznymi' organizacjami pozarządowymi' związkami i
stowarzyszeniami, a także parafiami i przedsiębiorcami |oka|nymi'

Potrzeby w zakresie pomocy społecznej obejmuią:
_ zabezpieczenie środków |inansowych na rea|izowane zadania,
_ wzmocnienie zasobóW |oka|owych ośrodka umoż|iwiających sprawną obsługę

klienta,
_ rozwijanie inicjatyw na rzecz osób i rodzin zag|oionych utratą |oka|u

mieszkalnego,
- tworzenie Warunków sprzyjających doslępności osób niepe,łnosprawnych do

pe,łnego uczestnictwa w życiu społeczności |oka|nej, a w szczegó|ności W
zakresie zabezpieczenia potrzeb osób Wymagających pomocy osób drugich
bądź całodobowej opieki,

- przeciwdziałanie Wyk|uczeniu społeczno-ekonomicznemu w ramach programu
rewitalizacji.

4'9. Bezpieczeństwo

Jakość życia mieszkańcóW uza|eżniona jest róWnież od poziomu
'I 10
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bezpieczeństwa na terenie miasta. Według danych statystycznych Komendy
Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej w latach 2008-2013 na terenie powiatu
rawskiego stwierdzonych zostało łącznie 76,|4 przestępstw W tym 4792 przestępstw
o charakterze kryminaInym. Największą |iczbę przestępstw zanotowano W 20'10 roku
- .|376, najmniejszą natomiast W 2013 roku - 1129. odnotowano także spadek
czynóW popełnionych przez osoby nie|etnie - ze 106 w 2012 roku do 35 W 2013
roku. Wynika to ze zmian w systemie statystycznym wprowadzonych do 2013 roku.

Tabela 56. wykrywalność w pnestępstwach w latach 2008-2013
2008 2009 2010 20't'l 2012 20'13

wykrywaIność
ooólna 74.0 81 .1 77.9 73.8 74,6

WykrywaIność
krvminalna 66,1 71 ,9 66,9 66,5 61,7 60,5

Tabela 57. Liczba pnestępstw popełnionych i wkrytych w tatach 2008.2013
Wyszczegó|nienie 2008 2009 2010 2011 2013

Liczba DnesłeDstw stwierdzonvch ooótem 1172 1321 1376 1329 1287 1129
Dynamika przestępstw ogołem w poróWr]an|u
do roku ooorzednieoo 102,4 112,7 'to4,2 96,6 96,2 88,34

Podeirrani 581 854 775 831 724 649
Czvnv karalne 85 169 100 164 106 35
osobv nie|etnie - sprawcv czvnów kara|nvch 55 101 79 82 79 27
Pżestepslwo o charakteże kryminalnvm 563 860 896 7 833 693
- w tvm czvnv nieletnich B3 167 95 156 106 32
Dynamika pŻestępstw krymina|nych w
porównaniu do roku ooDrzednieqo 93,8 108,2104,2 105,7 88,0 83,19

zabóistwa 1 2 1 1 0 0
- w tvm czvnv nieletnich 0 0 0 0 0 0
Bóiki i oobicia 2A 34 27 27 22 16
- w tvm czvnv nieletnich 2 2 8 2
Ro/boie' kradzieŻe rofbóinicze i wvmusfenia 16 25 20 32 14 14
- w Wm czvnv nieletnich 4 16 6 4
K|adzieże 145 183 222 244 211 202
- w tvm czvnv nieletnich 11 6 4
Kradzieże samochodów 11 18 '14 I I 12
- w tvm czvnv nieletnich 1 0 0 0 0 0
Kradzieże z włamaniem 44 87 102 118 158 105
- w tvm czvnv nieletnich 5 7 4 4 8 0
Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałanju
narkomanii 9 86 167 77 41 20
- w tvm czvnv nieletnich 0 29
PŻesteDstwa drooowe 202 246 254 243 276 253
- w tym czvnv nieletnich 2 1 2 3 0 0
Prowadzenie poiazdu w stanie nietrzeŹwości 183 217 234 250 238
- w tvm czvnv nielelnich 2 'I 2 3 0 0
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Na|eży zwrócić uwagę na finansowanie przez Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej
służb ponadnormatywnych na terenie miasta. są to głóWnie patro|e piesze,
dys|okowane w za|eżności od potrzeb W miejsca szczegó|nie zagrożone _ oko|ice
Zalewu Tatar czy osiedla mieszkaniowe. Skierowanie patroli pieszych w te rejony ma
istotny WpłyW na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcóW naszego
miasta.

W ana|izowanym okresie czasu na terenie miasta RaWa Mazowiecka doszło
do '161 WypadkóW drogowych' W których śmierć poniosło 12 osób i 202 osoby zostały
ranne. Doszło róWnież do 1319 ko|izji drogowych. Głównymi pzyczynami Wypadków
drogowych byto nieudzie|enie pieMszeństwa Wzejazdu oraz niedostosowanie
prędkoścido warunkóW panujących na drodze'
Najbardziej zagroŹone miejsca na lerenie miasta RaWa Mazowiecka to:

- ulica Tomaszowska
- Aleja KonsMucji 3-go Maja
- u|ica Kościuszki
- P|ac Piłsudskiego
_ ciągidróg krajowych s-8 i K-72

Tabela 59. llość kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu
zatrzymanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Niepokoi również |iczba zatrzymanych nietrzeŹwych |ub po użyciu a|koho|u
kierujących pojazdami. Na przestrzeni anaIizowanych |at średnia takich kierujących
wynosi 83 rocznie.

Średnia |iczba sprawców zdarzeń drogowych na przestrzeni ana|izowanego
okresu czasu na terenie miasta RaWa |V|azowiecka - 4 a na terenie całego powiatu
rawskiego - 26 na rok.

oprócz Po|icji ochroną spokoju i porządku w miejscach pub|icznych zajmuje
się róWnież straŹ Miejska, która podejmuje wie|e inteMencji z zakresu porządku
ibezpieczeństwa pub|icznego, jak iWspółdziała z Komendę Powiatową Po|icji
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Tabela 58' llość zdarzeń drogowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Lata ||ość
zda]zeń Wypadek Zabity Ranny Kolizia

drooovła
2008 247 23 2 21 224
2009 260 36 1 42 224
2010 290 2A 1 50 272
201'.l 226 5 38 't 91
2012 20 1 29
2013 203 21 2 182

2008 2009 2010 2011 2012 20'13
||ość

zatrzymanych
kierulacvch

a2 75 90 102 B6 64
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W wie|u przedsięWzięciach rea|izowanych na terenie miasta Rawa |\4azowiecka, jak
chociażby zabezpieczenie imprez masowych, działania związane ze śWiętem
1 i 11 |istopada. Ponadto straż Miejska indywidua|nie, a|e także w patro|ach
mieszanych z po|icjantami patro|uje miejsca szczegó|nie zagrcżone ite, w których
najczęściej dochodzi do zakłóceń ładu i porządku pub|icznego, jak róWnież przepisów
Prawa o Ruchu Drogowym. Wysoki poziom współpracy utrzymywany jest już od
Wie|u |at, co niewątp|iwie ma WpłyW na podniesienie bezpieczeństwa W mieście.
Wptywa to pozytywnie na Wzrost ilości oraz jakość podejmowanych interwencji
z zakresu porządku i bezpieczeństwa pubIicznego.

straż Miejska W Rawie Mazowieckiej funkcjonuje W oparciu o pzepisy Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o straŹach gminnych (miejskich). z chwi|ą utworzenia
W 1995 roku organizacy.inie usytuowana jest jako jeden z WydzialóW w struktuze
Urzędu Miejskiego' odrębność zachowuje jedynie W sferze bezpośredniego
p|anowania działań d|a rea|izacji ustawowych zadań ukierunkowanych przede
Wszystkim na egzekwowanie przepisów regu|ujących spokój iporządek pub|iczny
w granicach administracyjnych miasta. Według danych statystycznych straży
l\.4iejskiej w Rawie Mazowieckiej w latach 2008 - 2013 na terenie miasta ujawnionych
zastało łącznie 19587 Wykroczeń, których sprawcy swoim działaniem |ub
zaniechaniem popełni|i Wykroczenia. strażnicy pouczy|i 16508 osób, ukara|i
mandatami 2471 osób oraz skierowa|ido sądu Rejonowego 698 wnioski o ukaranie.

Jak Wynika ze statystyk s|raż prowadzi e|astyczną po|itykę represyjną Wobec
sprawców ujawnianych Wykroczeń. Niepokoi Wzrastająca |iczba ujawnianych
Wykroczeń.

W ramach ochrony spokoju i porządku w miejscach pub|icznych, patrole
rawskiej straży Miejskiej podejmują wie|e interwencji' z zakresu porządku
i bezpieczeństwa pub|icznego. Dużą uwagę p|zywiązuje się do prewencyjnego
oddziaływania patro|i pieszych W rejonach miasta imiejscach zdiagnozowanych do
ochrony przed Występkami chu|igańskimi, aktami wanda|izmu iinnych pŻejawów
zachowań nieakceptowanych społecznie. sam fakt obecności strażników w Wie|u
miejscach jesl Wystarczający, aby nie dochodziło do zakłóceń porządku i spokoju
pub|icznego. W tym ceIu funkcjonariusze patro|ują przede Wszystkim mie.isca, gdzie

Tabela 350' llość ujawnionych wykroczeń na terenie miasta Rawa Mazowiecka

Lata ||ość
wyk]oczeń

||ość
nałożonych
mandatów
karnvch

||ość pouczeń |ub
zastosowanie innego
środka oddziaływania

wvcnowawcżoqo

||ość
9poEądzonych

wnio9ków o
ukaranie do sadu

2008 2577 562 1741 274
2oo9 3059 393 2535 131
2010 3235 424 2810 91
2011 3467 410 2971 86
2012 3565 360 3123 82
2013 3684 322 3324 34

L
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najczęściej dochodzi do zakłóceń po|ządku i spokoju pub|icznego tj. na terenach
osiedli mieszkaniowych, terenach zielonych (park miejski, OSIR) iokolice Zalewu
Tatar. straŹ Miejska WĘcza się do Wsze|kich moż|iwych akcji profi|aktycznych
i programóW propagujących systemowe rczwiązania W sferze poządku i spokoju
pubIicznego idzialań poprawiających oraz zwiększających stan ispołeczne poczucie
bezpieczeństwa. Działania prewencyjne maja róWnież na ce|u e|iminowanie
przypadkóW zachowań związanych z a|koho|em W miejscach pub|icznych,
zag|ażających bezpieczeństwu pub|icznemu' życiu i zdrowiu' jakteż będących
demora|izującymi W odbiorze społecznym'

Bezpieczeństwo dzieci jest przez straż Miejską traklowane prioMetowo
w ramach programu 'Bezpieczna droga do szkoły''' który ma na ce|u podniesienie
poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego ucznióW szko,ł podstawowych
igimnazjów na terenie miasta Rawa Mazowiecka. Wzrosl natężenia ruchu pojazdów
kołowych W oko|icach p|acóWek ośWiatowych spowodowany zwiększającą się |iczbą
pojazdóW W znaczący sposób Wpłynął na obniżenie poczucia bezpieczeństwa Wśród
ucznióW i ich rodzicóW, zwłaszcza k|as pierwszych szkót podstawowych.
W odpowiedzi na postu|aty kierowane przez dyrektoróW szkól oraz rodzicóW, straż
Miejska Wyszła napzeciw oczekiwaniom społecznym i zaangażowała znaczne siły
i środkiw ce|u reaIizacji Wyżej Wymienionego programu.
W trakcie roku szko|nego funkc,ionariusze strał Miejskiej nadzolują przejścia d|a
pieszych w rejonach p|acówek ośWiatowych . p|zy szkolach podstawowych nr 1 i nr 2
oraz przeprowadząą codziennie kontro|e oko|ic szkoł. Podczas prowadzanych
czynności strażnicy reagują na Wsze|kie pŻejawy Wykroczeń drogowych
popełnianych zaróWno przez kierowcóW jak i pieszych.
Sukcesem jest to, że W ani jednej szko|e objętej programem nie doszło do Wypadku
drogowego z udziałem uczniów. slrażnicy zabezpieczają róWnież imprezy szko|ne.
dyskoteki, uprzednio zgłoszone przez dyrektorów Iub organizatorów.

W ramach ulrzymania czystości i potządku W mieścje w okresie zimowym
funkcjonariusze straŹy Miejskiej prowadzi|i wzmożone kontro|e pod wzg|ędem
przeslrzegania obowiązku nałożonego na właścicieli nieruchomości w kontekŚcie
odśnieżania chodnikóW po,łożonych Wzdłuż ich posesji. Kontro|e stanu chodnikóW
przeprowadzane są na bieżąco podczas wykonywania patro|i terenu miasta.
Działania sttaźnikóW w znacznej mierze zdyscyp|inowały Właścicie|i i za|ządców
nieruchomości.

W okresie jesiennym strażnicy miejscy dziatając w zakresie utrzymania
czystości i porządku W mieście oraz ochrony środowiska przeprowadzali kontro|e
nieruchomości niezamieszkałych sprawdzają przede Wszystkim, czy Właścicie|e
posesji zawar|i umowy ze spec,ia|istyczną firmą na WyWóz odpadów zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie pŻepisami ustawy i uchwały Rady |\4iasta.

strażnicy Miejscy dbając o czys|ość i porządek w mieście przeprowadzają na
bieżąco kontro|ę stanu utŻymania czystości na terenach miejskich objętych
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kontraktami. W wyniku kontroli stwierdzone uchybienia istosowne uwagi przekazane
są do Nacze|nika Wydziału Gospodarki Komuna|nej.

W ramach czuwania nad porządkiem i kontro|ą ruchu drogowego
funkcjonariusze straży Miejskiej inteMeniują na bieżąco w przypadku łamania
przepisów prawa o ruchu drogowym' Działania strażnikóW mają ograniczyć
uciąż|iwości będące wynikiem niedostatecznej i|ości miejsc parkingowych W mieście
ipopełnianych W związku z lym Wykroczeń, ze skutkami d|a innych kierujących,
stosujących się do obowiązujących przepisóW prawa, a także niszczeniem
infrastruktury oraz w głóWnej mierze zagrożeniami w postaci uhudnień d|a pieszych,
ograniczaniem widoczności w obrębie przejśc i skrzyżowań. Do najczęstszych
wykroczeń za|iczyć możemy nie respektowanie znaków B 36- zakaz zatrzymywania,
81 . zakaz Wjazdu, a także parkowanie pojazdóW na przejściach d|a pieszych,
chodnikach nie pozostawiając 1.5 metra przejścia d|a pieszych oraz naruszanie
zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu |ub zespołu pojazdóW o dmc
p|zekracząącą 16 ton |ub o dfugości pzekraczającej 12 m' Ważnym e|ementem
kontroli ruchu drogowego są kontro|e miejsc parkingowych d|a osób
niepełnosprawnych oraz prawidłowośó oznakowania miejsc Wykonywania prac
budow|anych W pasach drogowych. od Września 2007 r. do czerwca 2008 r.
prowadzona była przez straż Miejską akcja pod nazwą.'Fotorada/. Był to dodatkowy
e|ement działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa W ruchu drogowym.
Głównym jego ce|em było ograniczenie prędkości pojazdóW poruszających się po
terenie naszego miasta, a co za tym idzie zmniejszenie i|ości wypadkóW i ko|izji
drogowych. Ko|ejnym działaniem na rzecz poprawy bezpieczeństwa W ruchu
drogowym w okresie styczeń - czerwiec 2010 r. było użytkowanie system 'Via

secura' - Bezpieczna Droga. system ten został zainsta|owany W RaWie |Vazowieckiej
na skrzyżowaniu u|ic Kościuszki -Faworna . Konstytucji 3- go. |stotą systemu .Via

secura' Bezpieczna Droga było zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich
użytkownikóW dróg' a W szczególności pieszych _ poprzez ograniczenie
nieuprawnionego przejazdu na czerwonym ŚWiet|e'

W da|szym ciągu islolnym e|emenlem działa|ności straŹy Miejskiej jest stała
Współpraca z Komendą Powiatową Po|icji W Rawie Mazowieckiej' W dniu 1 marca
2007 r. Burmistrz Miasta RaWa Mazowiecka podpisał porozumienie z Komendantem
Powiatowym Po|icji W sprawie szczegółowych form isposobóW Wspótpracy Po|icji ze
strażą Miejską Współpraca ta po|ega głównie na następujących działaniach:

- bieżących spotkaniach pzedstawicie|i obydwu jednostek ce|em wymiany
informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa iporządku pub|icznego,

_ koordynacji działań prewencyjnych'
- te|efonicznym informowaniu się przez DyŹurnych KPP i sM o bieżących

wydarzeniach mających WpłyW na stan bezpieczeństwa i porządku
pub|icznego iW razie potzeby koordynowa|i wspó|ne działania,

- Wspó|nym podejmowaniu działań o charakterze akcyjnym na rzecz
bezpieczeństwa i po|ządku pub|icznego oraz pŻeciwdziałania pŻypadkom
naruszania prawa, W tym m.in.; bezpiecznej drogi do szkoły'
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osadzaniu osób nietrzeŹWych W po|icyjnych pomieszczeniach d|a osób
zatrzymanych do WytrzeŹwienia,
wspó|nym uczestniczeniu w zabezpieczeniu porządku pub|icznego podczas
trwania imprez spońowych, ku|lura|nych, rozrywkowych, zgromadzeń
i uroczystości, W tym imprez masowych'
Wspó|nym podejmowaniu skoordynowanych działań w akcjach: Bezpieczne
ferie na terenie powiatu RaWskiego''' ,'Dzień Wagarowicza ''' 'zakończenie roku
szko|nego'' na terenie powiatu, ,'Wakacje'' organizowanych pŻez KPP W
Rawie Mazowieckiej.

Uwzg|ędniając charakter i zakres Wykonywanych zadań przez obydwie
formacje' Współpraca ta przebiega bardzo dobrze inie napotyka na utrudnienia
mogące mieć negatywny Wph/W na stan bezpieczeństwa iporządku pub|icznego na
terenie miasta.

Burmistz Miasta RaWa Mazowiecka' wyznac^y' Urząd Miasta W Rawie
Mazowieckiej jako zakład pracy dający moż|iwość odpracowania kary ograniczenia
Wo|ności oraz nieściąga|nej grzywny poprzez świadczenie pracy społecznie
użytecznej. W ten sposób swoją szansę na resocja|izację W drodze ergoterapii
otrzymują osoby, których sytuacja materia|na uniemożliwia |ub W znacznym stopniu
ogranicza moż|iwość uiszczenia grzywny nałoŹonej W drodze wyroku sądu'
a odpracowanie kary uchronije przed aresztem.
Burmistrz Miasta organizację oraz nadzór i kontro|ę nad pracą skazanych powierzył
Straży Miejskiej' osoby z zasądzonymi wyrokami pracowały p|zy porządkowaniu
terenów miejskich i bieżącym utrzymaniu czystości dróg. skazani biorą udział
W pracach porządkowych na terenie miasla oraz W p|acówkach ośWiatowych.
W ramach tych prac porządkowych na terenie miasta osoby te sprzątały pasy zie|eni,
p|ace zie|one oraz ręcznie odchwaszczaIi chodniki a W okresie zimowym usuwali
pryzmy śniegu p|zy przejściach dla pieszych.

Tabela 61- llość przepracowanych godzin przez osoby skierowanych przez sąd
do świadczenia prac społecznie użytecznych do Unędu Miasta Rawa
Mazowiecka

2008 2009 2010 2011 2012 20'13

||ość pzepracowanych godzin 1276 619 978.5 529.5 1056.5 694.5

W ramach Współpracy z instytucjami iWydziałami UM funkcjonariusze straży
Miejskiej| doręczają Wezwania do stawienia się na MKRPA' pełnią służbę pod
te|efonem W trakcje kontro|i punktóW sprzedaży a|koho|u przez MKRPA. straż
Miejska w zakresie konwojowania wańości pieniężnych Wykonuje konwoje d|a
potfeb gminy. |nformuje również okreś|one słUżby o występujących
nieprawidłowościach uciąż|iwych d|a mieszkańców naszego miasta, takich jak: dziury
W jezdniach i chodnikach, za|eg'ący piach p|zy krawężnikach, uszkodzone bądź
brakujące znaki drogowe, niezabezpieęone studzienki kana|izacyjne
i telekomunikacyjne, uszkodzone budki telefoniczne itp.

L-
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straż Mieiska W Rawie Mazowieckiej brala również czynny udzial W
zabezpioczaniu imprez i uroczystości o charakterze masowym, państwowym,
re|igłnym' ku|tura|nym i 9pońowym - w tym:

- vu|e|ką orkiestĘ swiątecznei Pomocy'
- imprezy masowe tj. Rawska ma,iówka - W |o mi graj' Koncerty na Tarasie

ostR,
- obchody Wie|kanocy, Boże ciało, oktawa Bożego ciała,
- uroczystości:3 maia, 15 sie]pnia, 'l1 |istopada'
- s|rażnicy zabezpiecza|i i pomaga|i organizacjnie w piknikach osied|owych

organizowanych przez RMsM, MoPs i organizacie n*odzieżowe'
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5. ANALIZA SWOT

ce|em ana|izy sWoT jest wskazanie istotnych słabych i mocnych stron
miasta, jakie Wynikają z istniejącego stanu jego zagospodarowania i z dotychczas
osiągniętego poziomu rozwoju' z cech środowiska przyrodniczego oraz ze struktury
społeczno . demograficznej. $abe strony są cechami niekorzystnymi d|a da|szego
rozwoju miasta, natomiast mocne strony są czynnikami W różnym stopniu
sprzyjającymi rozwojowi.

Wynikiem ana|izy sWoT jest kwa|ifikacja znaczenia słabych i mocnych stron
RaWy Mazowieckiej, jako zagrożeń i szans na pobudzanie da|szego jego rozwoju
i doprowadzenie do uruchomienia samoczynnych mechanizmóW rozwojowych, to
znaczy mechanizmów pozostających poza aktywnym oddziaływaniem władz
samorządowych miasta. Zagrożenia wynikają z Wie|u słabych stron i z negatywnych
uwarunkowań zewnęlrznych, często po,łączonych między sobą. szanse są opańe na
mocnych stronach, ich polączonym działaniu w p|zyszłości oraz na Współdziałaniu
z nimi Wie|u korzystnych uwarunkowań zewnętrznych.

ocenie miasta W kategoriach słabych imocnych stron oraz zagrożeń iszans
poddano Wszystkie dziedziny i kwestie opracowane w diagnozie stanu istniejącego
a mające największe znaczenie dla rozwoju RaWy Mazowieckiej. W poniższym
zestawieniu umieszczono najważniejsze z nich

Mocne strony słab€ strony
. centra|ne połcżenie na t|e kraju oraz dobra
dostępność komunikacyjna W oparciu o
istniejący i p|anowany układ komunikacyjny
(drogj ekspresowe, autostrady).
. Dobry stan środowiska natura|nego - czyste
rzeki i zalew rekreacyjny.
- Rosnący poziom bezpieczeństwa cywi|nego
W wyniku ma|e.jącej pŹestępczości wśród
nieletnich
. Korzystna struktura wiekowa Iudności'duży
odsetek |Udności w wieku produkcyjnym'
- |stniejąca infrastruktura edlkacyjna.
- Dodatni przyrost naturalny.
- |v1iasto powiatowe' pełniące ważne funkcie
d|a swoich miesfkańców i powiatu.
- Tradycje związane z sektorem p|zetwÓrstwa
roIno-spożywczego'
- Dobrze pzygotowane tereny inwestycyjne -
strefy pŹemysłowe'
- oferta terenów pod rozwój aktywności
gospodarczel.
- Zabezpieczone podstawowe pottzeby

- Niższy niż w innych gminach miejskich
województwa odsetek osób z wyższym
wyksŹałceniem'
- starzenie się społeczeństwa (v'.zrost
|iczby osób w wieku poprodukcyjnym).
- Niski poziom zamożności mieszkańców.
. Niedostateczna i|ość nowych obszarów
aktywizacji zawodowej.
- Trudne warunki stańu d|a młodych'
- Niekorzystna struktura usług (pŻewaga
usług nierynkowych).
- Umiarkowane tempo rozwoju średniej i
drobnej pŻedsiębiorczości.
- Niedostatecznie wykoŻystane Tereny
ośrodka Spońu . Rekreacji,.r.r'łaszcfa w
okresie letnim.
. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
turystyczna.
- Niedoinwestowana infrastruktura służby
zdrowta.
- Degradacja tkanki urbanistycznej
cenkum miasta.
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bieżące oraz rezerwa w zakresie gospodarki | - słabo rozwinięta infrastruktura d|a osób
wodno-ściekowej' dostaw gazu oraz energii I niepełnosprawnych'
elektrycznej' - Niska aktywnośÓ społeczna
- cospodarka komunalna _ Wszyscy mieszkańców'
mieszkańcy objęci se|ektywną zbiórką . srednistan techniczny infrastruktury ko|ei
odpadóW' wąskotolowej ibrak programu zapewnia-
-PosiadanieRegionalnej|nsta|acji jącegojejutrzymanie'
Przetwarzania odpadów KomunaInych
(RTPOK).
- Unikatowa wańość historyczna wybranych
obiektów (barokowe kościoły' zamek, parK
miejski).
. cyk|iczne imprefy ku|tura|ne odbwające się
na terenie miasta.
- Unikatowa pod wzg|ędem historycznym
turystycznym |inia kolei wąskotorowej'
umoź|iwiająca rozwój turystyki i utworzenie
statego połączenia ko|ejowego z innymi
ważnymi oŚrodkami miejskimi województwa i
maKroregtonu.

Szanse zagrożenia
- B|iskość Łodzi iWarszawy (rynkóW zbyt_,
ośrodkówdyfuzji Wiedzy i nowych techno|ogii).
- Planowana lokalizacja lotniska
(transpońowego i osobowego) w sąsiedztwie
Rawy Mazowieckiej.
- Utrzymanie trendu spadku bezrobocia.
- Nowe inwestycje (m.in. w strefach
przemysłowych).
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej w
oparciu o istniejące walory natura|ne (za|ew),
obiekty zabytkowe i kulturowe.
- Dobre warunki rozwoju spońów popu|arnych
i rekreacji d|a mieszkańców i turystÓw'
. Zróżnicowanie ofeńy mieszkaniowej j
stopniowa poprawa warunkÓw
mieszkaniowych.
- Wrmocnienie tendencji do samozatrudnienia
W sektorze usług o.af hand|u'
- Postępowanie procesu decentra|ifacji
państwa (zwiększenie dochodóW Masnych
samorządu miasta)'
. Dostęp do Środków zewnętrznych (fundusze
struktura|ne' środki budżetu państwa)'
- Poprawa połączeń z ag|omeracją

- Drenaż |udności do większych ośrodków
(w tym Warszawy i Łodfi)'
- Negatywne procesy demograficzne
(starzenie się społeczeństwa' ma|ejący
pzyrost naturalny i rzeczywisty).
- Postępujące ubożenie społeczeństwa w
wyniku braku wzrostu dochodów i
zwiększenie Iiczby osób zagrożonych
patologiami społecznymi.
- Niedostosowanie kwalif ikacji
zawodowych do wymagań rynku pracy.
- Brak rozwoju zap|ecza usługowego d|a
sfery gospodarczej.
. Pogo.szenie stan! bezpieczeństwa
cywilnego w wyniku narastania
pŻestępczości.
. Brak kapitału hamujący rozwój
inf rastruktury turystycznej.
. Brak dfiałań z zakresu kumulowania
kapitału z ki|ku źródeł ( w tym PPP-)'
- Niska absorpcja funduszy UE.
- Narastanie pas)4/vnych i roszczeniowych
postaw społecznych'
. Brak uwarunkowań prawnych w kwestii
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warszawską i łódzką w Wyniku budowy ] zwiększenia priorytetu dla rozwq-
autostrad i drogi ekspresowej SB. turystycznej gałęzi gospodarki |oka|nej w
- PŻyspieszenie procesu rewita|izacji centrum oparciu o miejscowe zasoby'
miasta.
- Dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej
w tym kanalizacyjnej oraz drogowejw celu
stwoŻenia warunków lozwoju
pŹedsiębiorcfości. l
- Rorbudowa bazy noclegowej ipodniesienie I
standardów I- |vloż|iwośc lvyko|zystania obiektów I
zabytkowych iza|ewu d|a rozwoju usług. I- Rozwój rozrywki i imprez opańych na I
możIiwościach regionu _ pŻyroda. kultura' I
żemiosło' folk|or. spoń' przedstawienia. tańce I
i śpiew' koncerty' pre|ekcje.
- Moż|iwość utworzenia eko|ogicznego poĘ-
czenia Rawy Mazowieckiej z innymi ważnymi
ośrodkami województwa za pośrednictwem
ko|ei wąskotorowej i Łódzkiej Ko|ei
Aglomeracyjnej
* PPP _ pańnerstwo pub|iczno.prywatne
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6. PRoJEKCJA PRzYszŁośc|

6"7. założeniawejściowe
Na podstawie uwarunkowań zewnętrznych' diagnozy stanu oraz p|ognoz

spoteczno-gospodarczych można okr€ś|ić najważniejsze Wyzwania poprawiające
konkurencyjnośÓ Rawy Mazowieckiej do 2020 r. Do głóWnych Wyzwań rozwojowych
na|eią|

1. R €strukturyzacia techno|ogiczna gospodarki
- Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobóW i WarunkóW do
rozwoju energetyki niskoemisyjnej.

2. Kreatywny kapital ludzki
- dzidlania ukierunkowane na zahamowanie i odwrócenie
niekorzystnych trendóW demograficznych, W tym szczegó|nie na
zahamowanie odpływu młodych |udzi z miasta,

- zwiększenie Wysokiej jakości' kreatywnego kapitatu Iudzkiego,
aktwnego zawodowo we wszystkich kategoriach wiekowych,

- uruchomienie niewykorzystanych zasobóW pracy.
3. Rozwój miasta lako ośrodka wie|ofunkcy'nego

- |epsze wykorzystanie potencjału rozwojowego do Wzrostu
zatrudnienia,

- ksztaftowanie i poprawa ładu przestrzennego oraz intensyfikacja
procesów reWitalizacji.

4. sprawne powiązania transpońowe
- zapewnienie sprawnych powiązań transpońowych z głóWnymi
ośrodkami gospodarczymi W województwie, gwarantujących spójnośc
teMoriaIną'

5. Dostęp do dobrejiakości usług pub|icznych
- zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrejjakości usług: edukacji
zdrowia , kultury i rekreacjj oraz infrastruktury teleinformatycznej i
technicznej.

6. zmniejszenie skaIi ubóstwa iwyk|uczenia społecznego
- zmniejszenie skaIi ubóstwa i wyk|uczenia społecznego d|a
pobudzenia rozwoju gospodarczego,

- działania ukierunkowane na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji.
7. ochrona zasobów pzyrodniczych

- ochrona stanu i poprawa jakości środowiska przyrodniczego oraz
racjona|ne wykorzystane jego zasobóW jako potencjału rozwojowego
dla turystyki.

Pzyszłość gospodarcza ispołeczna miasta będzie W znacznym stopniu
uwarunkowana zasadniczymi czynnikami obiektywnymi, jakie Wańo uwzg|ędnić W
podstawach projekcji przyszłości.

Po pieMsze rozwój ag|omeracji Warszawskiej i łódzkiej Wywoła Większe
zainleresowanie inwestycyjne ich slrefami Wpvwów na zap|eczu, zwłaszcza na
terenach Wspólnych WpływóW. W ich obrębie jest po,łożona RaWa Mazowiecka. Jest
to założenie dotyczące spójności gospodarczej miasta z jego zurbanizowanym
otoczentem.

Po drugie |oka|na administracja samorządowa W Rawie Mazowieckiej (miejska
i powiatowa) będzie aktywnie wykorzys\^.vać pomoc z funduszy struktura|nych
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W ramach Regiona|nego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego' Miasto
i jego na,ib|iższe otoczenie będzie uwzg|ędniane także w przedsięwzięciach objętych
sektorowymi programami operacyjnymi.

Po tzecie W skaIi makroekonomicznej Wzrośnie znaczenie turystyki i rekreacji'
zaróWno W sferze konsumpcji, jak iW sferze dochodóW sektora rynkowego' a także
W podaży miejsc pracy.

Po czwańe Wzrośnie zainteresowanie Wykształconej młodzieży' At!łaszcza
Warszawy iŁodzi Wyborem miejsca zamieszkania We Wspó|nej strefie Wpływów tych
miast' Poprawi to ogóIny poziom Wykształcenia społeczeństwa te,j strery' co może
objąć W istotnym stopniu także RaWę Mazowiecką coraz |epiej Wykształcone
społeczeństwo miasta jest Warunkiem poprawy spójności społecznej.

Po piąte aktywnymi czynnikami rozwojowymi slaną się drogi krajowe
iWo,iewódzkie przebiegające przez Rawę Mazowiecką. Z tymi drogami zostanie
powiązany i rozbudowany system dróg |oka|nych' Jest to założenie poprawiające
spójność p|zestrzenną miasta.

Negatywny |ub pozytywny uktad nowych uwarunkowań obiektywnych Wobec
rozwoju miasta Wznacza dwa zasadnicze scenariusze przyszłego rozwoju. są to
odpowiednio scenariusze zagroŻeń i szans' Wszystkie inne śWiatowe i krajowe
trendy gospodarcze, instytucjonaIne i prawne, po|ityczne' cywi|izacyjne będą
oddziaływały na przyszłość miasta poprzez Wymienione tu zakładane
uwarunkowania. Będzię to miało Wpływ gtównie na ob|icze gospodarcze, społeczne
i przestrzenne RaWy Mazowieckiej. Zespo|one oddziaływanie Wymienionych
uwarunkowań może mieó różną siłę i skuteczność. stąd też d|a przyszłości miasta
można przewidzieć dwa skrajnie odmienne (brzegowe) scenariusze przyszłości to
znaczy, scenariusz zagrożeń i szans. W ich obrębie Wydzie|ono tzy zasadnicze fazy
dotyczące ko|ejno:

_ przygotowania WarunkóW rozwoju.
_ skutecznego Wspomagania rczwąU bazy ekonomicznej i podstawowych

standardóW infrastruktura|nych,
- osiągania Wyższych standardóW dobrobytu W mieście.

obydwa scenariusze tworzą podstawy konstruowania Wizji przyszłości miasta'

6.8. scenariuszzagrożeń

Faza I' Niska skuteczność działań w polityce wspomagania rozwoju
Tempo wzrostu ekonomicznego i sze|zE, |ozwąu gospodarczego W ska|i

kra,iu nie będzie na ty|e Wysokie, aby two|zyć dogodne Warunki pomnażania kapitału
W mieście. ciągłe zmiany W prawodawstwie nie poprawią k|imatu przedsiębiorczości.
sektorowe programy operacyjne nie będą rea|izowane na ty|e roz|eg|e, aby mogły
dać odczuwa|ne rezu|taty bezpośrednie ipozytwne oddziaływania pośrednie d|a
rozwoju miasta RaWa Mazowiecka. Działania Wspomagające rozwój obszaróW
metropo|ita|nych będą koncentrowały się w istolnej mieŻe na rozwoju Warszawy
iŁodzi, a nie na chaotycznie zurbanizowanym ich zap|eczu. Pomoc struklura|na Unii
Europejskiej, rea|izowana popzez regiona|ny program operacyjny, będzie jedynie
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hamowała pogarszanie się sytuacji ekonomicznej i społecznej miasta. Nie będzie
Więc Widocznej poprawy sytuacji na |oka|nym rynku inwestycyjnym' zaróWno
W sektoŻe pryWatnym, jak i pubIicznym.

Zmiany demograficzne będą coraz bardziej niekorzystne' co może być
spowodowane przewagą emigracji nad imigracją i przewagą zgonów nad
urodzeniami. W strukturze Wieku mieszkańcóW RaWy Mazowieckiej Wzrośnie udział
wieku poprodukcyjnego ,,kosztem wieku przedprodukcyjnego i produkcyjnego".
Wzrosną Więc zobowiązania socja|ne i zubożeje struktura popytu na rynku |oka|nym.
Warunki przedsiębiorczości obsługującej ten rynek pogorszą s.ę.

Faza ll' Brak islotnego postępu w rozwoiu bazy ekonomicznej i rynku pracy'
Niski popyt na |oka|nym rynku konsumpcyjnym Wywołany niekorzystnymi

zmianami demograficznymi nie będzie tworzyt korzystnego k|imatu inwestycyjnego W
mieście W całej sfeŻe przedsiębiorczości. Nie będzie Więc Wiary W sens rozwoju
|oka|nej inkubacji przedsiębiorczości. Wptywy do budżetu |oka|nego z |zw. fuódd|
Własnych nie będą istotnie powiększane. W konsekwencji przedsięWzięcia
inwestycyjne W sferze komuna|nej nie będą na ty|e duże' aby zauważa|nie d|a
mieszkańcóW miasta poprawiac standardy infrastruktury komuna|nej, W tym
technicznej i społecznej. stagnacja W gospodarce komunalnej będzie ko|ejnym
hamutcem ruchu inwestycyjnego w sferze przedsiębiorczości iW budownictwie
mieszkaniowym. Dekoniunktura |oka|na w budownictwie umocni kryzys W usługach
budowlanych. społeczność |oka|na nie będzie istotnie poprawiała swoich warunkóW
ekonomicznych. Brak rozwoju przedsiębiorczości będzie ściś|e związany ze
stagnacją' a nawet recesją na |okalnym rynku pracy' W konsekwencji mogą być
kontynuowane niekorzystne zmiany demograficzne w mieście. Mogą także narastac
zjawiska pato|ogiczne, zv!|aszcza Wśród sfrustrowanej warunkami życia młodzieży.
cięŻa( dzidlań samorządowych i inicjatywy loka|ne przesuną się Więc na sferę
działań socja|nych' zapobiegających narastającym zagrożeniom W tej sferze.

Faza lll. Brak istotnej popraw wizerunku miasta
stagnacja W sferze rynkowej i niekorzystne zmiany demograficzne WpłVną nie

ty|ko na hamowanie rozwoju, |ecz również na brak postępu W sferze sprawnego
funkcjonowania miasta, głóWnie W standardach infrastruktura|nych. Ta oko|icznoŚć
Wywołuje zwyk|e chaos W zagospodarowaniu przestrzennym, powodowany głóWnie
przez drobnych pryWatnych inwestoróW. Wizerunek miasta pod Względem
funkcjona|nym może pogarszac się. Wszystkie dotychczas opisane W tym
scenariuszu sekwen ąe zda|zeń mogątworzyć niekorzystny klimat d|a rozwo.iu funkcji
wyższego rzędu (ponad|oka|nych), głóWnie d|a obsłUgi ruchu turystycznego
i rozwoju infrastruktury W tej dziedzinie. Zabraknie e|ementów prestiżu
przyciągających inwestorów. K|imat Wybierania RaWy Mazowieckiej jako miejsca
zamieszkania, pracy i przyszłej kariery d|a młodzieży może być także niekorzystny.
W konsekwencji pasma niekorzystnych zda|zeń i procesóW społeczno-
ekonomicznych RaWa Mazowiecka może staó się miejscem trudnej do z|ikwidowania
depresji gospodarczej i margina|izacji spo,łecznej'
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6.9. Scenariusz szans

Podstawą tego scenariusza jest założenie maksyma|nie pozytywnego
przebiegu zdarzeń, W tym W pięciu najważniejszych grupach uwarunkowań rozwoju
miasta' Po|ityka rozwoju obszaróW metropo|ita|nych będzie prowadziła do
zauważa|nej poprawy ładu przestrzennego obejmującego róWnież RaWę
Mazowiecką. Będzie poprawiała wizerunek miasta' czynnikami zewnętrznymi tej
poprawy będą, między innymi:

- skuteczność Wykorzystywania pomocy finansowej Unii Europejskiej'
- rozwój turystyki i rekreacji W Rawie Mazowieckiej W oparciu o zbiornik wodny

'Tatai'' wyróżniającą spośród innych regionóW zabytkową |inię ko|ei
Wąskotorowej oraz inne istniejące dobra kultury materia|nej i Wa|ory
przyrodniczo-krajobrazowe,

- wzrost zainteresowania wyborem Rawy Mazowieckiej, .iako miejsca pracy
izamieszkania,

_ dostęp do szlakóW komunikacyjnych' łączących miasto z resztąkraju.

Wymienione uwarunkowania mogą tworzyć mechanizm Wzrostu skuleczności
inicjatyw samorządU miejskiego, miejscowych przedsiębiorcóW i mieszkańcóW
miasla. W korzystnym k|imacie społecznym każda inicjatywa rozwojowa będzie
zauważa|na.

Faza l. Przygotowanie organizacyjne i planistyczne wspomagania rozwoju
lokalnego

Punkt wyjścia do skutecznego Wspomagania rozwoju miasta jest dogodny.
samorząd tworzy swoją długofa|ową po|itykę Wspomagania rozwoju (strategia).
Przygotowuje lokalne programy i projekty, w tym program rozwoju iokalnego.
Porządkuje ład przestrzenny poprzez zaktua|izowane studium uwarunkowań i
kierunkóW zagospodarowania przestrzennego o|az miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obejmujący cały obszar miasta. Korzystne byłyby
loka|ne inicjatywy samoorganizacji przedsiębiorcóW, zw]Eszcza wspomagające
zakładanie nowych firm i instruujące o moż|iwościach korzystania z funduszy
uniinvch.

Ko|ejnym e|ementem natury organizacyjnej jest ce|owość budowania
|oka|nego systemu marketingu miasta. Marketing-mix powinien objąć następu,iące
elementy:

_ wizję korzyści dla wsze|kich inwestoróW nieza|eżnych od samorządu
miejskiego, w tym prywatnych (firmy, gospodarstwa domowe) i publicznych
(insMucje i organizacje pozarządowe);

- system informacji o finansowych warunkach inwestowania i funkcjonowania
W mieście (ceny' taryfy opłat ipodatkóW |oka|nych' koszty siły roboczej, inne);
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długofalowa strategia promocji miasta' Wykorzystująca m.in. aktua|ne
dokumenty planowania przestrzennego i programowania rozwoju, poprez,
- stworzenie systemu identyfikacji w oparciu o posiadane zasoby turystyczne,
historyczne i kulturowo-pzyrodnicze.

- stworzenie marki miasta,
- stworzenie długofa|owego programu promocji WeWnątrz i na zewnątrz
(mieszkańcy miasta' powiatu' województwa, kraju) pozytywnych zmian W
mieście (np. rewita|izacja i przywrócenie do użytkowania kolejnych obiektów,
tworzenia nowych obiektóW),

- stworzenie charakterystycznych pamiątek związanych z RaWą Mazowiecką,
które będą,,rek|amowały'' miasto na zewnątrz i budziły pozytywne
wspomnienia/emocje z odwiedzin miasta,

. stworzenie ka|endarza ki|ku dużych imprez cyklicznych odbywających się
każdego roku i ukierunkowanych na turystóW z zewnątrz'

organizację sprawnej obsługi inwestoróW, zachęcającą do inwestowania
W m|eście i skracającą cyk|e inwestycyjne.

Rozwój loka|nego systemu marketingowego jest jednym z najważniejszych
przedsięWzięc tej fazy rozwoju miasta.

Faza ll. Rozwój bazy ekonomicznej i poprawa lokalnych standardów
inłrastrukturalnych,
W tej fazie moŹna przewidywać, że:

- Będzie rozwijała się drobna i średnia przedsiębiorczość W różnych działach,
gałęziach i branżach aktywizując loka|ny rynek pracy i poprawiając zamożność
mieszkańcóW' Powstająca przedsiębiorczość będzie Wspomagana różnymi
funkcjami inkubacyjnymi, W tym prowadzeniem początkujących
przedsiębiorcóW przez pierwsze |ata działa|ności;

_ W konsekwencji będzie Wzrastał popyt na budownictwo mieszkaniowe a więc
i ożywienie sektora usług budowlanych, jak też sektora rynkowych usług
lokalnych;

- Trzeba będzie stopniowo dostosowwac miasto do współczesnych
standardóW europejskich pod Wzg|ędem Wspomagania rozwoju gospodarki
rynkowej. ze wzg|ędu na niewie|ką od|egłośc Rawy Mazowieckiej od dwóch
dużych (Warszawa i Łódż\ o|az trzech średnich miast (skierniewice'
Tomaszów Mazowiecki' Piotrków Trybuna|ski) moż|iwe będzie tworzen.e
Wspó|nego zap|ecza o|ganizacyjno _ instytucjona|nego infrastruktury
ekonomicznej. Przedsiębiorcy rozwijający działa|nośc gospodarczą na terenie
gminy będą w większości korzysta|i z insMucji wspomaga'ących
i obsługujących firmy. Niektóre urządzenia' na pzykład inkubacja
przedsiębiorczości będzie mogła tworzyć swoje miejscowe zaplecze W Rawie
Mazowieckieji

- Budżet miasta powiększy dochody Własne' głóWnie z sektora
przedsiębiorczości i rozwijającego się indywidua|nego budownictwa
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mieszkaniowego. ogó|nie budżet miejski będzie Wzrastał do tego stopnia, aby
można korzystać W większym stopniu z pomocy unijnej na rozbudowę
infrastruktury technicznej i spolecznej;
Będzie moż|iwe budowanie brakujących W standardach miasta urządzeń
infrastruktury technicznej' gtóWnie brakujących odcinkóW dróg |okalnych,
rozwoju sieci kanalizacyjnej, usprawnienia gospodarki odpadami, budowy
urządzeń spońowych oraz da|szej modernizacji oczyszczaIni ściekóW iinnych
eIementóW brakującej infrastrukturyi
Będzie moż|iwe komp|eksowe urządzanie terenóW przeznaczonych d|a
budownictwa mieszkaniowego, turystyki, biznesu.

W fazie l| moŹna spodziewać się trzech zasadniczych osiągnięć W mieście,

Umocnienia bazy ekonomicznej i poprawy budżetu samorządowego,
sytuacji na |oka|nym rynku pracy doprowadzającej stopę bezrobocia do
poziomu 5 - 7% (poziom tzw. bezrobocia higienicznego),
Przygotowania infrastrukturalnego terenu miasta do rozwoju
przedsiębiorczości, budownictwa mieszkaniowego i funkcji ponad-|oka|nych

Faza IIt. Budowanie korzystnego wizerunku miasta
o korzystnym Wizerunku miasta będzie stanowił jego Wyg|ąd (ład estetyczny),

struktura funkcji (W tym znaczenie funkcjiwyższego rzędu)' re|acje przestrzenne tych
funkcji (ład funkcjonaIny), efeklylt/nośc przedsięWzięć gospodarczych W sferze
rynkowej ipub|icznej (ład ekonomiczny), standardy okreś|ające poziom życia (ład
społeczny) i jakość środowiska przyrodniczego (ład eko|ogiczny).

W szczegó|ności W tej fazie rozwoju na|eży oczekiwać, że:
_ Stopniowo może być aktywizowany ruch turystyczno-rekreacyjny' początkowo

mający Wymiar |oka|ny isubregiona|ny' oparty na Wypoczynku codziennym
i weekendowym, głóWnie mieszkańcóW RaWy Mazowieckiej i powiatu,
a następnie przyjezdnych z dużych i średnich miast (np. z Wymienionych
Wcześniej sąsiednich ośrodków);
stopniowo może rozwijać się baza dóbr turystycznych i obsługi turystóW.
stopniowo mogą teŹ powstawać nowe formy atrakcyjności turystycznej,
nawiązujące w oparciu o potencjał do istniejącego zbiornika Wodnego i ko|ei
Wąskotorowej' RaWa Mazowiecka będzie mogła stopniowo zyskiwac renomę
regionalnego centrum ruchu turystycznego;
standardy ochrony środowiska mogą być Wydatnie podniesione pop|zez
Wdrażanie proeko|ogicznego posiępu technicznego W urządzeniach
komuna|nych infrastruktury technicznej W urządzeniach zabezpieczających
źródła emisji zanieczyszczeń, w skutecznej poprawie gospodarki odpadami
komunaInymi i przemysłowymi;

L-
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- Powierzchnia terenóW użytkowanych ro|niczo prawdopodobnie spadnie.
JednakŹe może być potrzebne powiększenie iatrakcyjne urządzenie zie|onych
terenÓW otwańych, poprawiających mikrok|imat;

- Większego znaczenia nabierze ochrona dóbr dziedzictwa ku|turowego. Nie
ty|ko ochrona istniejących obiektóW zabytkowych |ecz róWnież nawiązanie do
tradycji W architekturze budowanych obiektóW W przyszłości umocni
tożsamość kuIturową miasta.

Połączenie miasta z dwiema drogami krajowymi, W tym 58 z Warszawy do Katowic
i z d|ogąnr 72 do Łodzi pozwo|i tym bardziej na dostrzeganie Wsze|kiego produktu
miejskiego, składa,iącego się na ogó|ny Wizerunek RaWy Mazowieckiej.

6.10. zarys wizji przysz|ości

Przeciwdzialanie zagrożeniom i aktywizowanie szans w dzialaniach
strategicznych powinno prowadzić do:
1) rozbudowy i modernizacji systemu komunikacji |oka|nej i tworzenia WarunkóW

dostępności do dróg zewnętŻnych miasta;
2)Wyprzedzającego osiągania Wysokich standardóW jakości środowiska

przyrodniczego poprzez racjona|ną i nowoczesną gospodarkę odpadami
komunalnymi i przemystowymi' pełne Wyposażenie W kana|izację sanitarną
i deszczową obszaru miasta' a także ochronę Rawki przed inwazją budownictwa,
oraz Wdrożenie programu porządkowania już powstałych ingerencji izabudowań,
zwłaszcza W do|inie tej rzeki;

3) tworzenia komp|eksowych systemóW rozwoju przedsiębiorczości w mieście
W ścisĘ Współpracy z samorządem Województwa łódzkiego, jak też z instytucjami
infrastruktury ekonomicznej, takimi jak: agencje i fundacje, izby gospodarcze,
banki ifundusze oraz z innymi powstającymi inslytucjami iorganizacjami-

4) zmniejszania się |iczby bezrobotnych zarejestrowanych na terenie miasta do
poziomu maksimum 5-7%:

5) Wzrostu zamożności społeczności |oka|nej, tworzącej Większy niż obecnie popyt
na rynku |okalnym na dobra i usługi komercyjne;

6) Wzrostu dochodóW budżetu miasta ze ódeł własnych, pozwa|ającego na
finansowanie niezbędnych przedsięWzięć inwestycy,|nych;

7) komp|eksowego przygotowania terenóW do rozwoju budownictwa
mieszkaniowego o Wysokich standardach' głównie dla indywidua|nych
inwestorówI

8) pŻygotowania infrastruktura|nego RaWy Mazowieckiej do rozwoju turystyki
i spońu;

9) utwozenia i sukcesywnego doskonalenia systemu marketingu turystycznego dla
turystóW i d|a inwestoróW W tej sferze.
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Wymienione efekty mogą tworzyć Wie|e innych efektóW' W lym zwłaszcza
W sferze społeczno-demograficznej. Rawa Mazowiecka może przyciągać
Wykształconą młodzież i koncentrować inicjatywy na rzecz społeczeńslwa
obywate|skiego W nikłym stopniu obciążonego socja|nie iopańego na wiedzy oraz
znaczących d|a miasta inicjatywach gospodarczych.
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7. MISJA. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

7.1 Misia strategii - ce|e nadrzędne

Misja strategii jest odpowiedzią na pytanie o zasadniczym znaczeniu' po co
jest opracowana iWdrażana strategia Wspomagająca rozwój miasta' Misja wyraża
gtóWny motyw działań na rzecz rozwoju, okreś|onych W stralegii. Wszystkie inne ce|e
są podporządkowane misji' stąd tef nazwa się je ce|ami shategicznymi.
UWzg|ędniając motywy mieszkańcóW, uwarunkowania zewnętrzne i Wewnętrzne a
także specyfikę naszych czasóW - przynależność Po|ski do Unii Europejskiej a zatem
możliwość korzystania z funduszy struktura|nych tej organizacji, ce| nadrzędny
wyraża się następującym hasłem:

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez prowadzenie polityki
zrównoważonego rozwoj u cwilizacyjnego miasta, budowanie więzi

społecznych oraz wzrost znaczenia Raw Mazowieckiej
na arenie regionatnej i knjowej.

Misja została oparta na zasadniczej Wańości' jaką jest dobrobyt mieszkańców
W sferze życia materia|nego i duchowego. stąd też W misji zaznaczony jest rozwój
cwiIizacyjny implikujący między innymi' umacnianie Wańości ku|turowych,
rozwuający społeczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo i inne Wartości |udzkie.
Misja akcentuje także Wie|ostronnie zróWnoważony rozwó.i, a glóWnie eko|ogicznie.
Bezpieczeństwo eko|ogiczne jest warunkiem sprawności i bezpieczeństwa w sferach
społecznej i gospodarczej'

Misja Wywołuje układ jej podporządkowanych ce|ów strategicznych, w tym ce|
genera|ny, priorytetowe kierunkidziałań i podporządkowane im ce|e szczegołowe.

7.2Cel generalny

Genera|ny ce| strategiczny Wytycza głóWny kierunek wyboru drogi
Wspomagania rozwoju miasta. Ma bezpośrednio |ub pośrednio Wywoływać rozwój
Wszystkich oczekiwanych W mieście funkcji zewnętrznych i|oka|nych' Jako genera|ny
ce| strategiczny Wskazuje się:

Rawa Mazowiecka miastem atrakcyjnym do inwestowania

i przyiaznym dla jego mieszkańców.

Jest to ce| opańy na motywach marketingu miejskiego prowadzącego do
Wzrostu ahakcyjności życia i inwestowania W mieŚcie' Wybrane priorytety i ceIe
operacyjne mają być czynnikami atrakcyjności dla Wszelkich użytkownikóW miasta,
w tym d|a inwestoróW, mieszkańców iprzyjezdnych. Wspomaganie rozwoju ma
tworzyć rea|nie korzystną Wiz,ję d|a inwestorów prywatnych i pub|icznych,
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funkcjonujących W mieście izewnętrznych. Atrakcyjność miasta ma być opańa na
dwu głóWnych czynnikach, |o znaczy na funkcjach zewnętrznych (znaczących na
zewnątrz) i na standardach życia w mieście' W tym na standardach technicznych
(infrastruktura techniczna)' ekonomicznych (przedsiębiorczośc i infrastruktura
ekonomiczna), społecznych (infrastruktura społeczna' ład przestrzenny,
bezpieczeństwo). obydwie składowe powinny mieć swoje odzwierciedIenie
W doborze priorytetowych dziedzin działań strategicznych i operacyjnych.

Warunkiem wzrostu rangi miasta jest jego położenie między dwiema
największymi ag|omeracjami miejskimi| Warszawską i łódzką' oraz otwarcie
komunikacyjne, rczwój bazy ekonomicznej i funkcji Wyższego rzędu. Jest nim także
poprawa standardóW funkcjonowania miasta ijego wizerunku jako atrakcyjnego
ośrodka zamieszkania i inwestowania. z tych oczekiwań Wprost wynikają prioMety
rozwojowe. Jedną z funkcji strategii jest doprowadzenie miasta do da|eko idącej
samoczynności rozwojowej, po|egającej na zmniejszaniu potrzeb działań
interwencyjnych głóWnie na rzecz sprawnej gospodarki rynkowej.

7.3 Priorytety rozwojowe

Priorytety rozwojowe są Wypadkową uwarunkowań Wewnętrznych rozwoju,
Wskazanych W ana|izie sWoT i uwarunkowań zewnętrznych okreś|onych W ce|ach
strategicznych dokumentów Wyższego rzędu, w tym: strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020, Krajowej strategii Rozwoju Regiona|nego na |ata 2010 . 2020 i w
Koncepcji Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030. Uwzg|ędniono także
priorytety W Długookresowej stralegii Rozwoju Kraju: Po|ska 2030 - tzecia fa|a
nowoczesności opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Są to następujące
prioMety rozwoju miasta:
1' Rozwój bazy ekonomicznej miasta;
2' Rozwój kapita|u ludzkiego i aktwizacja rynku pracy;
3. Poprawa standardów infrastrukturalnych ;
4' Rozwój funkcji wyższego rzędu;
5' stala poprawa struktury funkcjonalno-przestrzennej (ładu przestrzennego).

Priorytety zostały wybrane zgodnie z zasadą se|ektywności, obowiązującą
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; przedsiębiorczośó, rozwój kapitału |udzkiego ifunkcje wyższego

rzędu.
W dziedzinach prob|emowych działania mają zmniejszac ładunek ograniczeń

i barier przeszkadzających sprawnemu funkcjonowaniu i rozwojowi ',organizmu
miejskiego'. W dziedzinach strategicznych działania mają stworzyć Warunki
sprawnego funkcjonowania i rozwoju miasta. Natomiast rozwój dziedzin wysokiej
szansy powinien uruchomić mechanizmy samo-pomnażające rozwój miasta' głównie
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w sferze ekonomicznej a w konsekwencji w sferach: funkcjonalnej i przestrzennej.
Wszystkie prioMety mająW tej strategii róWnorzędne znaczenie.

Baza ekonomiczna miasta stanowi konieczny warunek jego egzystencji. Jest
głównym Źródłem pomnażania kapitału na rzecz Wszystkich sfer życia. Jej trzonem
jest przedsiębiorczośc pomnażająca kapitał popzez zysk (korzyści Wewnętzne) firm.
Tworząc korzyści wewnętrzne podmioty gospodarcze tworzą jednocześnie
różnorodne korzyści zewnętrzne, w tym loka|ne na rzecz miasta. są to miejsca pracy
i dochody Iudności, podatki i opłaly |oka|ne, koniunktura d|a przedsiębiorstw
komuna|nych, kooperacja |oka|na i wie|e innych. Tworzą wreszcie wiedzę praktyczną
i doświadczenie zatrudnionych kadr. Tworzą teŹ zaopalrzenie rynku |oka|nego
w dobra konsumpcyjne i gospodarcze.

Baza ekonomiczna jest dziedziną nie pod|egającą bezpośrednio p|anowaniu
strategicznemu i operacy,inemu. Poprzez strategię można tworzyć Warunkj rozwoju
owego tzonu bazy ekonomicznej' którym jest przedsiębiorczość. Większośc tych
warunków skupia się W urządzeniu W mieście komp|eksowego systemu infrastruktury
technicznej i ekonomicznej.

Drugim prioMetem jest rozwój kapitatu |udzkiego iaktwizacja rynku pracy,
klóry W przeważającej mie|ze za|eŻy od rozwoju przedsiębiorczości. Polityka rozwoju
kapitału Iudzkiego opiera się na Wie|ostronnych działaniach ośWiatowych,
szko|eniowych i działaniach praktycznych kad|' o|az działaczy społecznych We
Wszystkich dziedzinach życia W mieście. obecnie Wsze|kiego rodzaju nabywanie
Wiedzy iWymiana informacji kształtuje ,'społeczeństwo informacyjne'', co będzie
miastu pomagało osiągać coraz WyŹszą konkurencyjnośc'

Warunkiem konkurencyjności są Wysokie standardy techniczne miasta,
uza|eŹnione od komp|eksowego jego Wyposażenia W urządzenia Wodociągowo-
kana|izacyjne, zaopatŻenie energetyczne, Wyposażenie w drogi, parkingi i inną
infrastrukturę komunikacyjną, W tym infrastrukturę Wymiany informacji' stąd też,
trzecim priorytetem jest rozwój infrastruktury technicznej' za|iczanej do dziedzin
shategicznych. Jak to już Wcześniej zaznaczono, jest to dziedzina Warunkująca
sprawność funkcjonowania i rozwoju miasla. Nie ogranicza się ty|ko do tzw. obstugi
technicznej. obejmuje róWnież urządzenia materia|ne usług świadczonych
pub|icznie' zw|aszcza W dziedzinach: ośWiaty, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
ku|tury, spońu i częściowo rekreacji. są to W zasadzie urządzenia obsługi loka|nej.

Wsze|ka infrastruktura funkcjonalnie Wykacząąca poza miasto jest traktowana
jako funkcje Wyższego rzędu' Dziedziny' do których na|eł stanowią
W mieście funkcje jego specja|izacji. Tworzą zewnętrzne zainteresowanie miastem
popzez specja|ny tzw' produkt miejski. W pzypadku RaWy Mazowieckiej może to być
produkt turystyczny, produkt usług administracyjnych, urządzeń i usług spońu,
specja|istycznej służby zdrowia, infrastruktury komunikacyjnej i innych. Im więcej usfug
miasto zdoła rozwinąć tym bardziej wzrośnie zainteresowanie miastem' Tym Większy
będzie popyt na |okaIne usługi komercyjne' Stąd też działalnośc promocyjna a szerzej'
marketingowa będzie zorientowana, między innymi na rozwój tych funkcji. o Wizerunku
miasta nie przesądzają funkcje Wyższego rzędu ani też poziom rozwoju bazy
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ekonomicznej, czy infrastruktury. W mieście musi być jeszcze zauważany ład
pzestzenny w wielu jego aspektach. Po pierwsze warunkiem sprawnego
funkcjonowania organizmu miejskiego jest .iego bezpieczeństwo eko|ogiczne
a ponadto atrakcyjność środowiska przyrodniczego d|a mieszkańców, w tym zasoby
wody, mikroklimat, pŻewiettzanie i inne. Po drugie miasto powinno mieć warunki
przestrzenne rovrrq[ bazy ekonomicznej i efektywnie rozmieszczoną zabudowę
z punktu widzenia kosztóW infrastruktury technicznej. Po trzecie powinno mieć
zapewnioną dostępność do poszczegó|nych funkcji' głóWnie do usług. Przeszkodą są
Wszelkie konflikty sąsiedztwa między różnymi funkcjami. Wreszcie estetyka krajobrazu
miejskiego jest Ważnym e|ementem zarówno d|a mieszkańców',iak i d|a przyjezdnych.

7.4ce|e operacyjne w dziedzinach dzia|ań wspierających rozwój miasta

Grupa ce|óW operacyjnych jest ko|ejną konkretyzacją ce|óW strategicznych
wyższego rzędu, w tym ce|u genera|nego i prioMetóW rozwojowych. stanowi
podstawę programowania operacyjnego na szczeb|u administracji |oka|nej.
Praktycznie wszystkie zadania wyznaczane w obecnym programie rozwoju lokalnego
Rawy Mazowieckiej iW przyszłych jego Wersjach powinny mieścić się w treści
Wyznaczonych W slrategii ce|óW operacyjnych. W miarę potŻeb ich zestaw powinien
byc cyk|icznie aktua|izowany w ramach Wybranych pięciu priorytetóW.

7.4.1 W dziedzlnie rozwoju bazy ekonomicznet

Rynkowa działa|ność gospodarcza opierająca się na Wsze|kiego rodzaju
przedsiębiorstwach pryWatnych nie podlega bezpośredniemu p|anowaniu
strategicznemu, co już Wcześniej zostało zaznaczone. Ten sektor kształtują
obiektywne prawa rynku oraz zasobność kapitałowa faktycznych i potencia|nych
inwestoróW prywatnych. Ro|ą strategiiwspomagania rozwo,iu Rawy Mazowieckiejjest
tworzenie Wie|ostronnie korzystnych warunkóW |okaInych rozwoju przedsiębiorczości
jako trzonu bazy ekonomicznej. Rozwój przedsiębjorczości W najwyższym stopniu
warunkuje rozwói mie,jsc pracy, dochody |udności i Wpływy do budżetu |oka|nego,
a także do budżetu państwa. Warunkuje także aktywność na |oka|nym rynku
kooperacyjnym i inwestycyjnym' W sfeŻe Wspomagania rozwoju gospodarczego
okreś|one są następu,iące ce|e operacyjneI

1.'l. Uządzanie i promocja s|ref biznesu.
1.2. Rozwój infrastruktury |oka|nego handIu.
1 '3' Tworzenie organizacji i zaplecza inkubacji przedsiębiorczości.
l.4.Wspieranie rozwoju nowych technologii.
1.5.Tworzenie zintegrowanego systemu promocji miasta w dziedzinie turystyki,

rekreacji i przedsiębiorczości.
1.6.Wspieranie rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie zabytkóW, Wydarzenia

kulturalne, oraz walory naturalne.
1.7.Tworzenie instrumentów wsparcia finansowego d|a przedsiębiorców
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1.8.organizacja sprawnej, systemowej obsłUgi inwestoróW (w tym m.in.
informacja finansowa, prawna z wykotzystaniem ICT 5 - Information and
communicationtechnologies).

1.9.Wspieranie działa|ności insMucji około-biznesowych.
1'10. opracowanie i promocja produktóW i atrakcji turystycznych'

od poziomu rozwoju bazy ekonomicznej miasta będzie w przyszłości za|eżało
generowanie aktywności gospodarczej W całym powiecie rawskim. Będzie za|eżała
także zdo|ność samorządu |oka|nego do przekształcania struktury funkcjona|no-
przestrzennej miasta.

Na poziomie |okalnym, insq^ucją działającą na rzecz Wspomagania rozwoju
małych i średnich przedsiębiorslw są głównie inkubatory pŻedsiębiorczości jako
ledna z form akty /izacji lokalnej gospodarki rynkowej, w tym jako bazy ekonomicznej
miasta. |nkubator poprzez dostarczanie odpowiedniej powierzchni na działa|nośc
gospodarczą obstugę biurową i inne usługi Wspierające biznes, tworzy nowe miejsca
pracy, zagospodarowuje zbędne i niewykorzystane obiekty pzemysłowe' Wspiera
rozwój sektora prywatnego oraz transfer i komercja|izację nowych technik
i techno|ogii. GłóWnym ce|em tworzenia inkubatora przedsiębiorczości jest zatem:

- Wszechstronna pomoc przedsiębiorstwom W promocji, ma*etingu
i zarządzaniu finansami W początkowym okresie działalności i osiągnięciu
stabilizacjii

- profesjona|ne zaistnienie na rynku poprzez osiągnięcie zdo|ności nie ty|ko do
przetrwania, a|e takŹe samodzie|nego odniesienia sukcesu na rynku;

_ tworzenie nowych przedsiębiorstw;
- walki z bezrobociem;
- zagospodarowanie Wo|nych terenów i obiektóW:
_ tworzenie |okalnych centróW innowacyjności i transfer techno|ogii.

Wzorem niektórych, istnie.iących już inkubatorów W Po|sce w ramach tej
jednostki organizacyjnej mogą być uruchamiane inne (poza typowymi funkcjami
inkubacji początkujących firm i nowych przedsięwzięó W biznesie) formy pomocy
przedsiębiorczości, na przykład fundusz rozwoju przedsiębiorczości (FRP). Jego ce|e
to:

_ pobudzanie aktywności społeczności |oka|nej na po|u działa|ności
gospodarczel;

_ kreowanie świadomoŚci roli przedsjębiorczości Własnej w rozwoju
spo,łeczności |oka|nejI

_ promowanie przedsiębiorczości Wśród bezrobotnych;
- tworzenie WarunkóW i możliwości rea|izacji loka|nych przedsięwzięÓ

gospodarczych;
- gromadzenie i pozyskiwanie lokalnych funduszy z ptzeznaczeniem ich na

zwiększanie ŚrodkóW FRP;
_ Wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej

w programie aktywnej walki z bezrobociem.
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W szczegó|ności FRP rea|izuje takie zadania jak:
1) udzie|anie pożyczek i wsparcia kapitałowego, bądź finansowego W formie

innej niż połczki osobom bezrobotnym i innym podmiotom spełniającym
Warunki okreś|one pŻez Regulamin FRP;

2) udzie|anie Wszechstronnej pomocy w przygotowaniu wnioskóW pożyczkowych
wszystkim zainteresowanym.

Trzecim Wreszcie ogniwem przy inkubatorze przedsiębiorczości może być ośrodek
wspierania przedsiębiorczości. Jego funkcje skupiają się na dziata|ności oświatowej
i popu|aryzatorskiej. Jest to swoista szkółka przedsiębiorczości, zorganizowana
W podobny sposób.iak działają popu|arne tego typu organizacje We Francji. Do zadań
ośrodka na|eży:

_ przygotowywanie i uaktywnianie osób bezrobotnych do rozpoczęcia własnej
działaInoŚciI

- stała Współpraca z dyrekcjami szkół średnich W ce|u wprowadzenia do
programóW edukacyjnych e|emenlóW myś|enia pŻedsiębiorczego i pomaganie
W kreowaniu wizerunku przedsiębiorcyi

_ zachęcanie i uczenie samodzie|ności abso|WentóW szkół średnich do
t, orzenia przez nich stanowisk pracy' W za|eżności od posiadanych
kwa|ifikacji i umiejętności;

_ regu|arna Wspołpraca z Powiatowym UŻędem Pracy w ce|u dostosowania
programów edukacyjnych ośrodka do potrzeb i intenc,i bezrobotnych;

- organizowanie i prowadzenie szko|eń o tematyce dostosowanej do poziomu
i potrzeb przyszłych i obecnych zarządzających firmami;

- doradztwo ekspeńóW w dziedzinach niezbędnych do samodzie|nego
prowadzenia działaIności gospodarczej;

- prowadzenie i uaktywnianie banku danych o działających przedsiębiorstwach
W ce|U ułatwiania kontaktóW i zachęcania do Wymiany doświadczeń między
firmami;

- twofzenie bazy materiałóW szko|eniowych z fachową |iteraturą
- prowadzenie szko|eń i seminarióW dostosowanych do specyfiki potrzeb rynku.

Jednostka organizacyjna inkubatora może podejmowaó również inne
inicjatywy na zecz |ov!,!qu przedsiębiorczości, takie jak aktywność ekonomiczna
bezIobotnych i p|zygotowywanie do zawodu młodzieźy szko|nej.

Można powołać Forum zatrudnienia, tworzące sieć przepływu informacji o
rynku pracy i o organizowanych szko|eniach, przygotowujących do zawodu jak też do
przekwa|ifikowania zawodowego bezrobotnych' Forum zatrudnienia może pełnić ro|ę
generalora przepływu informacji o popycie i podaży miejsc pracy, oraz może
Współpracować z insMucjami obsługującymi bezrobocie i rynek pracy.

|nną .ieszcze inicjalywą inkubatora może też być program aktywizacji
młodzieży w to|mie młodzieŻowych mini-przedsiębiorstw. celem takiego programu
mogłoby być praktyczne zapoznanie m]r)dzieŻy z działaniem przedsiębiorstwa,
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pobudzanie jej do twórczych inicjatyw W zakresie gospodarki rynkowej' oraz
Wdrażanie poczucia odpowiedzia|ności za podejmowane decyzje.

7.4.2' W dziedzinie aktywizacji rynku pracy i rozwoju kapitału Iudzki€go

Aktywizacja rynku pracy i rozwój kapitalu |udzkiego jest obecnie sferą
najbardziej prob|emową, zdlaszcza rynek pracy. W Rawie |vlazowieckie,i polrzebny
jest Więc da|szy rozwój przedsiębiorczości tworzący nowe miejsca pracy. stąd też
potrzebny jest rozwój marketingu miejskiego, zorientowanego na inwestorów
|oka|nych i zewnętrznych. Potrzebne jesl również krzewienie ku|tury gospodarczej,
zw]laszcza podwyższającej skłonność mieszkańców miasta do podejmowania
przedsięwzięć gospodarczych, umacniających żywotnośc firm istniejących
i sprzyjającej zakładaniu nowych. W tym zakresie potrzebny jest na terenie miasta
dobry k|imat i samoorganizacja przedsiębiorców. Potrzebna jest Wie|ostronna pomoc
dorosłej i Wykształconej młodzieży W zakresie inkubacji przedsiębiorczości.

Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy ujęte są W poniższych
dziewięciu celach:

2.1.Budowanie społeczeństwa informacyjnego (WyróWnywania dysproporcji
w zakresie dostępu i wykorzystania technik społeczeństwa informacyjnego);

2.2' Aktwizacja zawodowa abso|wentów oraz osób pozosta.iących bez pracy;
2.3.WyróWnanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (realizacja programóW

stypendialnych);
2.4.Wspieranie twoęenia nowych miejsc pracy (W tym m.in. samo-zatrudnienie,

organizowanie robót pubIicznych)|
2.5. Rozwój p|acóWek szko|enia zawodowego i zmian kwa|ifikacji;
2.6. Umacnianie p|acóWek szko|nictwa średniego;
2.7.TWorzenie Warunków imigracji abso|WentóW szkół wyższych do miasta;
2.8.Budowanie społeczeństwa obywate|skiego (Wzmacnianie Więzi |oka|nych

i budowanie toŹsamości, wspieranie integracji spolecznej, podnoszenie
śWiadomości ekoIogicznej mieszkańców);

2.9' Podejmowanie i rozwijanie Wspołpracy z pańnerami krajowymi
i zagranicznymi (umowy pańnerskie z miastami b|iźniaczymi, Wymiana
dośWiadczeń)'

Wymienione ce|e operacyjne uwzg|ędniają działania stanowiące zaróWno
stronę popytową na pracę, jak też poprawę jakości oferowanej pracy.

szczegó|ną ro|ę będzie odgryWało złożone, Wie|oaspektowe i długofa|owo
Wdrażane działanie na rzecz tworzenia społeczeństwa jnformacyjnego' Warunkiem
wstępnym tego działania jest rozwój pełnej infrastruktury informacyjnej W mieście.
Drugim jeszcze Ważniejszym Warunkiem jest tworzenie Wie|oaspektowego popytu na
informację i dostęp do informacji, co nie jest już zasadniczą funkcją samorządu.
Szeroko rozumiany rynek informacji w Rawie Mazowieckiej będzie mógł rozwijac się
samoczynnie, jeŹeli ty|ko miasto będzie ,,przyciągało' Iudzi wykształconych i twotzyło
Warunki aktywności gospodarczej oraz społecznej'
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W ramach zwiększenia dostępności do technik informacyjnych istnieje
potrzeba Wdrożenia systemu edukacyjno - informatycznego w placóWkach oświaty i
kultury. W skład systemu informatycznego będąWchodziły naslępujące e|ementy:
pońa| edukacyjny z zasobami, e-dziennik, e.bib|ioteka, e-nabór do przedszko|i,
e-plan lekcji oraz inne systemy Wspomagające prace organu prowadzącego i
organizację pIacóWek.
Pońa| będący źródłem informacji o stanie edukacji W Gminie będzie dostępny d|a
pracownikóW samorządu, pod|egłych jednostek, ucznióW oraz ich rodzicóW'
Wyposażony w zasoby mu|timedia|ne powinien być Wińua|nym środowiskiem
kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie Wspierać naukę i
nauczanie' Umieszczone na platformie edukacyjnej narzędzia powinny Wspomagać
szkoły m.in': przy organizacji, administrowaniu i pracy pedagogicznej. Narzędzia te
powinny być też pomocne zaróWno podczas prowadzenia samej lekcji, jak i przy jej
przygotowywaniu i późniejszej analizie, a także do dokumentowania WynikóW
ucznióW' jak ido komunikowania się z innymi nauczycie|ami, uczniami i rodzicami.
P|atforma powinna zapewniaó uŹytkownikowi każdej szkoły zaróWno nauczycie|owi,
jak i uczniowi dostęp W dowo|nym miejscu iczasie do rozbudowane,i bazy
mu|timedia|nych zasobóW edukacyjnych do nauki przedmiotóW matematyczno -
przyrodniczych tj. matematyki, przyrody, biologii, chemii, tizyki oraz
przedsiębiorczości. Zasoby powinny być pogrupowane W odpowiednie kategorie
ułatwiające ich |oka|izację' a dostęp do nich moŹ|iwy przez zaawansowane narzędzia
wyszukiwania.

1. system planowania i analiz budżetowycł, (W tym arkusze organizacyjne szkó,ł
oraz moduł p|anowania |ekcji d|a szkół) . system ten stanowić będzie
e|ektroniczne narzędzie pozwa|ające na zaŻądzanie edukacją W Gminie
poprzez p|anowanie organizacyjne i finansowe. JednoczeŚnie stanowić będzie
nowoczesne narzędzie do gromadzenia i ana|izowania danych organizacyjnych,
kadrowych ifinansowych' stanowiących podstawę do przygotowania organizacji
p|acóWek ośWiatowych' Dane dotyczące organizacji oświaty będą gromadzone
popEez Wczytywanie do centralnej bazy danych zatwierdzonych Wcześniej
e|ektronicznych arkuszy organizacyjnych każdej p|acóWki ośWiatowej. Dostęp do
bazy danych powinien być moż|iwy przy użyciu przeg|ądarki internetowej. D|a
zapewnienia bezpieczeństwa danych, użytkownicy będą otrzymywaó lzw. pełne
uprawnienia lub uprawnienia do wykonywania wybranych operacji
z Wykorzystaniem danych odnoszących się do wszystkich |ub Wybranych
jednostek sprawozdawczych.

2. Aplikacje linansowo księgowe - przy ich pomocy zostanie usprawniony proces
prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W jego ramach
zostanie zapewniona obsługa rozrachunkóW, gospodarki pienięŹnej, gospodarki
składnikami majątkowymi' gospodarki magazynowej, prowadzenie rejestru
umów, sprzedaŹy, zakupóW i rejestru VAT oraz fakturowanie. Jednocześnie
ap|ikacje będą zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami prowadzenia
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rachunkowości oraz z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego,
dotyczącymi procedury planowania' sprawozdawczości i zasad prowadzenia
rachunkowości budŹetowej oraz zasad prowadzenia roz|iczeń pub|iczno-
prawnycn.

Aplikacje do obsługi kadr i płac - ap|ikacje powa|ą prowadzic spójną po|itykę
personalno.płiacową. Za.iego pomocą będzie można gromadzió Wsze|kie dane
dotyczące historii zatrudnienia pracownikóW, dzięki czemu będzie moż|iwa
kontro|a poprawności zbieranej dokumentacji oraz automatyczne tworzenie
Wymaganych rapońóW i sprawozdań - centra|ny rejestr danych o Wszystkich
zatrudnionych W p|acówkach ośWiatowych. Dodatkowo zgromadzone dane
będzie można ana|izować W zakresie zatrudnienia pracowników
pedagogicznych, adminishacji iobsługi oraz osób, z którymi zawańo umowy
cywrlnoprawne.

system zarządzania informacją o uczniu (moduł umoż|iwiający kontro|ę
spełniania obowiązku nauki, sekretariat, e|ektroniczny dziennik,)
oprogramowanie powinno pozwo|ić organowi prowadzącemu W pełni
kontro|ować spełnianie obowiązku szko|nego i obowiązku nauki, przez co
zostanie zwiększona skutecznośc egzekwowania tych obowiązkóW od osób'
które są do tego prawem zobowiązane, czy|i rodzicóW dzieci i młodzieży
uchy|ającej się od uczęszczania do szkoły. Natomiast szkołom powinno ułatwić
prowadzenie ksiąg ucznióW'

Nabór do przedszkoli - oprogramowanie powinno pomóc W usprawnieniu
procesu naboru do pzedszkoli poprzez eIiminację zjawiska blokowania miejsc.
Dodatkowo powinno Wspierać proces gromadzenia informacji o ofercie
edukacyjnej pzedszkoli i warunkach rekrutacji.

lnternetowy serwis Prawa oświa|owego. serwis powinien zawierać m.in'
ujedno|icone teksty aktów prawnych pub|ikowanych w Dziennikach Ustaw i
Monitorach Po|skich' a także obowiązujące akty prawne (w tym zarządzenia,
decyzje i okó|niki) pub|ikowane W Dzienniku Urzędowym Ministra Edukacji
Narodowej, Dzienniku Urzędowym Ministra Ku|lury i Dziedzictwa Narodowego,
Dzienniku Urzędowym Ministra sprawied|iwości' Dzienniku Urzędowym Ministra
FinansóW _ W zakresie ośWiaty' Ma dawać moż|iwość ana|izy nie ty|ko
bieżącego bŻmienia dokumentóW, a|e również odnosic się do stanu prawnego
obowiązującego Wcześniej oraz opub|ikowanego, a jeszcze nie obowiązującego
- funkcjonalnośó ta powinna być Wywoływana W sposób bardzo prosty i czyte|ny
d|a każdego'

system e.infotmacii kul.uralnej - ma na ce|u po|epszenie dostępności do
oferowanych usług ku|tura|nych.

6.

7 .
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7.4.3. W dziedzinie poprawy standardów infrastruktura|nych

t nfrastru ktu ra tech niczna
Jest to dziedzina okreś|ająca techniczne warunki 'unkcjonowania i rozwoju RaWy
Mazowieckiej, W tym funkcji produkcyjnych i usługowych, obsługi |udności, a także
zasobóW mieszkaniowych. W ogó|nej ocenie standardy obsługi technicznej miasta są
W zasadzie zaspokojone' Jednakże We Wszystkich działach Wymagane są pewne
uzupełnienia sieci lub modernizacja u|ządzeń. Dotyczy to sieci kana|izacyjnej
ioczyszczania miasta, zaopatrzenia energetycznego, a także gospodarki odpadami.
Potrzeby da|szego rozwoju okreś|ają następujące ce|e operacyjne:

3 ' 1 ' Uzupełnianie sieci i modernizacja układu komunikacyjnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą (W tym: parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe,
oświet|enie' urządzenia bezpieczeństwa ruchu);

3.2. Rozwój infrastruktury i podnoszenie standardów sieci Wodno -
kanalizacyjnych;

3.3. Usprawnianie systemu energetycznego (gaz, en. cieplna, elektroenergetyka);
3.4. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami (w tym m.in. rozbudowa

Zakładu Gospodarowania odpadami,Aquarium' W Pukininie).

Największe prob|emy koncentrują się W dziedzinie komunikacji, a takŹe
W zakresie gospodarki odpadami stałymi (niepełna segregacja odpadóW
i niewystarczające zabezpieczenie składowiska odpadóW komuna|nych)'

l nfra struktu ra sp ołecz n a

|nfrastruktura społeczna w mieście okreś|a Warunki życia i funkcjonowania
mieszkańców miasta. Warunkuje zaspokajanie ich podstawowych potŻeb W zakresie
powszechnej edukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej, życia
ku|tura|nego' utożsamiania się z miejscem zamieszkania, życia towarzyskiego
a szerzej, społecznego oraz codziennej rekreacji poza Własnym mieszkaniem.
szczegó|ne miejsce W infrastrukturze społecznej zajmuje poprawa poziomu
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, Warunkujących rozwój iycia rodzinnego.

3.5' Modernizacja zasobóW mieszkaniowych i przygotowywanie terenóW dla
budown ictwa;

3.6. Modernizacja istniejącej bazy oraz uzupe,łnianie Wyposażenia technicznego
miejscowych p|acówek służby zdrowia' ośWiaty' ku|tury ispońU;

3.7. stała poprawa funkcjonowania systemu pomocy społecznej (w tym d|a osób
niepełnosprawnych) i przecŃdziałanie margina|izacji mieszkańców miasta;

3.8.Pzywracanie osobom niepełnosprawnym warunkóW (inst]^ucjona|nych
i materia|nych) do sprawnego funkcjonowania w życiu społecznym
i zawodowym;

3.9. stała poprawa |oka|nego systemu bezpieczeństwa cwi|nego, sanitarnego
iekologicznego.
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Rea|izacja wyznaczonych ce|óW operacyjnych determinować będzie jakość
i standard życia obecnych j potencjaInych mieszkańcóW RaWy Mazowieckiej
i powiatu rawskiego.

7.4.4. w dziedzinie funkcii wyższego rzędu

Funkcją Wyższego rzędu W mieście jest działa|ność społeczna i gospodarcza,
Wywołująca potrzebę przyjazdu ko|zyslających spoza miasta do miejsca śWiadczenia
usługi. |m roz|eg|ejszy jest obszar zainteresowania okreś|onym rodzajem usług
istniejących W mieście, tym Wyższa jest ich ranga' ogół funkcji Wyższego rzędu
W mieście stanowi o jego randze. stanowi o niej nie ty|ko zasięg znaczenia
poszczegó|nych usług, |ecz róWnież ich urozmaicenie. W ce|ach operacy,inych
przewiduje się rozwój następujących funkcji Wyższego rzęduI

4.1. Rozwój infrastruktury hand|owo-Wystawiennlczej;
4.2. Rozwój dóbr i produktóW turystycznych;
4'3' Rozwój specjalistycznych usług medycznych (poprawa jakości i dostępności

do systemu ratownictwa medycznego, poprawa jakości |ecznictwa
specja|istycznego zarówno stacjonarnego jak i ambu|alory,inego);

4.4. Zmniejszenie |uki cywi|izacyjnej poprzez modernizację i rozbudowę
infrastruktury kultury;

4.5. Rozwój bazy spońowej i rekreacji;
4.6. Podejmowanie inicjatyw kulturalnych;
4.7.zachowanie dziedzictwa ku|turowego i aktwna ochrona zabytków'

Prob|ematyka dziedzictwa ku|turowego naszego regionu jest szczegó|nie
Ważnym obszarem zainteresowania iaktywności władz miasta RaWa Mazowiecka.
sojusznikami reaIizacji tych zadań są p|acóWki ośWiatowe' instlucje ku|tury,
organizacje pozarządowe i stowarzyszenia' Pełnią one ro|ę ośrodkóW kształlowania
|oka|nego patriotyzmu przez pop!|aryzację ku|turowych i historycznych Wańości
występujących W naszej ,'małej o]czyżnie,,' Poznawanie Wiedzy o najb|iższym
regionie, rozwijanie zainteresowań kulturowych poprzez ukazywanie piękna historii i
najważniejszych zabytkóW naszego regionu i jego a,riązków z ku|turą narodową,
tworzenie Więzi ze środowiskiem |oka|nym i regiona|nym poprzez dostrzeganie
wańości rodzinnych związanych z ku|turowymi aspektami społeczności' rozbudzanie
ciekawości w przyb|iżaniu tradycji i obrzędóW |udowych, zachowanych w swoim
regionie (tradycje, obrzędy izwyczaje dawniej idziś)' ugruntowanie i pie|ęgnowanie
poczucia tożsamości narodowej przez rczwój tożsamości regiona|nej to ro|a
nauczycie|i i pracownikóW instytucji ku|tury. Posiadają oni nie tylko kwa|ifikacje
zawodowe iprzedmiotowe, |ecz ponadto reprezentują postawę obywate|ską i
poczucie pa|riotycznego obowiązku' W ce|u Wzmocnienia podejmowanych działań w
tym zakresie' przez miejską bib|iotekę na|eży przeprowadzić niezbędne prace
remontowo-budow|ane mające podnieśc standard infrastruktury iwyposażyć w sprzęt
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komputerowy' rozwijając system e-informacji ku|tura|nej ijednocześnie po|epszając
dostępność do oferowanych usług'

Nie jest to jednak zamknięta |ista dziedzin, W których mogą pojawic się
moż|iwości iofeńy rozwojowe funkcji znaczących W ska|i ponad-|oka|nej. Każda
propozycja inwestycyjna W tej grupie dziedzin będzie uwzg|ędniana, jeże|i ty|ko suma
spodziewanych korzyści społeczno-ekonomicznych będzie IóWnoważyła Iub
przewyŹszała ponoszone koszty.

Funkcje Wyższego rzędu są najważniejszym czynnikiem (oprócz estetyki
zabudow i zagospodarowania przestrzennego) kształtującym wizerunek miasta.

7.4.5. W dziedzinie poprawy struktury funkcjonalno-pzeslrzennel

ce|e W tej dziedzinie Wynikają z powinności poprawy ładu przestrzennego
W mieście iw powiązaniach miasta z otoczeniem. Wynikają takżle z poftzeby
udostępnienia terenóW przygotowanych d|a rozwoju Ważniejszych funkcji, w tym
funkcji Wyższego rzędu' turystyczno-rekreacyjnych, terenóW zie|eni,
przedsiębiorczości' mieszkaniowo - usługowych i komunikacyjnych. W szczegó|ności
p|zysz]ry rozw ój struktury fu nkcjona|no-przestrzennej RaWy Mazowieckiej okreś|ają
następujące ceIe:

5.1. Rewita|izacja zaniedbanych fragmentóW przestrzeni pub|icznych W mieście
(W tym podniesienie rangi funkc,ii śródmiejskiej) oraz zespołóW
mieszkaniowych;

5.2' Rozwój i kształtowanie zróżnicowanych form środowiska mieszkaniowego;
5'3' Kształtowanie i urządzanie terenów usługowych;
5.4. Kształtowanie i urządzanie terenóW produkcyjno-składowych'
5'5. Kształtowanie terenóW zie|eni i rekreacji.
5.6'Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rea|izację e-usług

publicznych.

ce|e 5.1-5.5 Wynikają z usta|eń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego RaWy Mazowieckiej, którego ro|ą jest
definiowanie i poprawa |oka|nego ładu przestrzennego W Wie|u jego aspektach, w tym
zwłaszcza W aspekcie eko|ogicznym, społecznym, ekonomicznym' funkcjona|nym
i estetycznym.

ostatecznie nie ty|ko zamożność miasta' mająca Wyraz W poziomie rozwoju
bazy ekonomicznej, nie ty|ko funkcje wyższego rzędu' lecz róWnieŹ ład przestrzenny
i estetyka będzie W przyszłości miała WpłyW na ogó|ny Wizerunek i poziom
atrakcyjności Rawy Mazowieckiej.

Podniesienie konkurencyjności i atrakcyjności miasta RaWa Mazowiecka
zapewni także Wdrożenie systemu |nformacji Pzestrzennej Miasta RaWa
Mazowiecka' która Wynika z rca|izacji powyższego ce|u 5.6. system ten zawierał
będzie internetową p|atformę mapową umoż|iwiającą prezentację i Wyszukiwanie
różnorodnych informacji generowanych W oparciu między innymi o następujący
Zestaw danych: granice działek geodezyjnych Wraz z numerami, granice budynków
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wraz z dodatkowymi informacjami ich dotyczącymi' przeznaczenie lerenóW W ramach
obowiązującego miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego, granice
obszaróW ochronnych, tereny inwestycyjne Wraz z materiałami mu|timedia|nymi' bazę
przedsiębiorstw działających na terenie miasta Wraz z materiałami mu|timediaInymi,
nazwy u|ic oraz punkty adresowe' s|P zostanie uruchomiony W mieście RaWa
Mazowiecka, jednakże korzystanie z niego będzie moż|iwe za pośrednictwem sieci
Internet w dowo|nym miejscu na śWiecie.

7.5.wybrane zadania opańe na ce|ach strategicznych

Zadania są przedmiotem etapowych programóW |oka|nych rea|izujących
W poszczególnych fazach ce|e strategiczne i operacyjne. Jednakże samo
uruchamianie Wdrożeń strategii może być poparte przykładowymi zadaniami.

Dzie|ą się one na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą stanowią zadania zawańe
w owych programach |oka|nych Rawy Mazowieckiej. Drugą grupę stanowią zadania
będące wyrazem inicjatywnej funkcji samorządu |oka|nego' Będą one inicjowane
ptzez samo|ząd a rea|izowane przez inwestorów nieza|eżnych. Mogą dotyczyć
turystyki, innych dziedzin przedsiębiorczoŚci ifunkcji Wyższego rzędu W tym ku|tury'
ośWiaty, spońu iinnych dziedzin.

Obecnie opracowane programy lokalne to:
- Wieloletni Plan Inwestycyjny na lala 20OB - 2014
- Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta
_ Miejski program rozwoju spońu dzieci imłodzieży
- Program rewita|izacji obszaróW miejskich miasta RaWa Mazowiecka,
_ Program ochrony środowiska d|a miasta RaWa Mazowiecka na |ata 2010-2013

z perspektywą na |ata 2o14-2017,
_ Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar

przemocy w rodzinie,
- Miejski program ochrony zdrowia na lata 2011-2015,
- Program usuwania Wyrobów zawierających azbest z terenu miasta RaWa

Mazowiecka na lata 2012-2032,
- Program wspierania rodziny dla miasta Rawa Mazowiecka na lala 2013-2015,
- Program osłonowy miasta RaWa Mazowiecka W zakresie dożywiania dzieci i

fl@dzieży na |ala 2o14-2o2o,
- Strategia promocji miasta Rawa Mazowiecka,
_ strategia rozwiązywania prob|emóW społecznych miasta RaWa Mazowiecka

na lala 2O1 I -2016,
- Program kanalizacji deszczowej dla miasta Rawa Mazowiecka,
- Program kanalizacji sanitarnejdla miasta Rawa Mazowiecka,
_ Program zaopatrzenia W Wodę miasta Rawa Mazowiecka.
W najb|iższej przyszłości programy te będą wymagały dostosowania do
Regiona|nego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na |ata 20'14 -
2020.
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W programach tych począWszy od 2014 zostały uwzg|ędnione następujące
zaoamal

- rozbudowa składowiska odpadów i budowa zakładu odzysku surowcóW
Mórnych W Pukininie - etap ||;

- rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Rawa
Mazowiecka W Wodę pitną;

- modernizacja oczyszcza|ni ściekóW d|a miasta RaWa Mazowiecka'
_ modernizacja i da|sza rozbudowa systemu odprowadzania ściekóW

komunalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka;
_ budowa nawierzchni drogowe.i Wraz z kana|izaąą deszczową w

osiedlach Tatar i Skiemiewicka, Browarna w Rawie l\4azowieckiel,
_ Wymiana ośWiet|enia sodowego na |edowe;

budowa ścieżki rowerowej na odcinku od osied|a zamkowa Wo|a do
tamy na zalewie;

- rozbudowa budynku Urzędu Miasta W Rawie Mazowieckiej;
- modernizacja Szkoły Podstawowej nr2 (szatnie oraz łazienki)|
' przebudowa skrzyżowania u|icy Jerozo|imskiej i Mszczonowskiej

z u |' Białą Wtaz z budową chodn ikóW W u|icy Mszczonowskiej;
rozbudowa o sa|ę gimnastyczną i remont budynku Przedszko|a nr 1 w
Rawie Mazowieckiej;
przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie
Mazowieckiej;

_ remont e|ewacji zewnętrznej Wraz z orynnowaniem budynku Muzeum
Ziemi Rawskiej;

- Wymiana gontu na dachu krużgankóW baszty Zamku Książąt
Mazowieckich;

- budowa Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka, Pomocy Osobom
starszym l Niepełnosprawnym W Rawie Mazowieckiej (W skład' którego
Wchodzą: - żłobek z przychodnią specja|istyczną' - Warsztaty terapii
zajęciowej oraz śWiet|ica środowiskowa;

- WdroŹenie systemu edukacyjno - informatycznego W p|acówkach
ośWiatowych

- opracowanie dokumentacji rozpoczynającej proces rewita|izacji
okreś|onych fragmentóW miasta RaWa Mazowiecka, W skład Wchodzą:
1. poprawa ładu przestrzennego w przestrzeni pub|icznej RaWy

|\,4azowieckiej _ P|ac Piłsudskiego' P|ac Wo|ności i u|ice przy|eg|e,
2. budowa wielofunkcyjnego budynku pzeznaczonego na funkcje

spoteczne,
3. rewitaIizacja zespołu koŚcie|nego parafii Rzymsko-Kato|ickiej pW.

Niepoka|anego Poczęcia NMP'
4. |ewa|oryzaąa zabytkowego parku miejskiego W sty|u angie|skim,
5. rozwój infrastruktury edukacyjnej i szko|nej na terenie miasta,
6. budowa budynku WarsfatóW terapii zajęciowej i śWiet|icy
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środoWiskowej,
7. renowacja zabytkowej wieży straŹackiej'
8. rewitalizacja (termomodernizacja) budynku mieszkalnego

wielorodzinnego przy ul, Mickiewicza 1.

Powyższe zadania mieszczą się całkowicie w prioMetach sttategicznych.
Wypełniają ce|e komuna|ne skupiające się zwłaszcza W prioMecie trzecim
obejmującym infrastrukturę techniczną i spoteczną W znacznym stopniu
przyczyniają się także do rea|izacji ce|ów operacyjnych prioMetu piątego,
obejmującego poprawę ładu przestrzennego we wszystkich jego aspektach. zadania
te pośrednio Wspomagają prioMet pierwszy - rozwój bazy ekonomicznej miasta'

W przyszłości zadania samoŻądu Miasta RaWa Mazowiecka będą
obejmowały także działania inicjatywne opańe na |oka|nym syslemie marketingowym
a będące przedsięWzięciami inwestoróW zewnętrznych (niezależnych od Władz
samorządowych)' |nicjatwy powinny dotyczyó Wie|opodmiotowych działań
partnerskich na terenie RaWy |\4azowieckią na Żecz:.

- Tworzenia lokalnego systemu marketingu miejskiego:
- Tworzenia inkubatora przedsiębiorczości;
- Budowy centrum targowo-wystawienniczego oraz centrum kongresowego dla

różnych jego użytkowników;
- Budowy syslemu rekreacji W oparciu o istniejący za|ew i krytą plywa|nię;
- odbudowy zamku KsiąŹąt Mazowieckich z uwzg|ędnieniem programu funkcji

kulturalnych i rozrywkowych;
- Urządzania otwańych terenóW zie|onych;
- Rozbudowy sieci szkolnictwa zawodowego.
- Rewita|izacja terenóW zabytkowej ko|ei Wąskotorowej' w tym W szczegó|noŚci

obszaru stacji Rawa Mazowiecka (dwoŻec ko|ejowy) i przystanku zamkowa
Wo|a (oś. Zamkowa WoIa)' oraz integtacja tych terenów z pozostałą
infrastrukturą komunikacyjną i turystyczną miasta'

Proponowane przedsięWzięcia powinny umocnic przede Wszystkim gamę funkcji
Wyższego rzędu a także stworzyć |epsze warunki rozwoju przedsiębiorczości
z uwzg|ędnieniem seklora rynku turystycznego. W ten sposób korzystne
ekonomicznie i atrakcyjne marketingowo urozmaicenie strukturalne funkcji miejskich
będzie znacznie wzbogacone.

I
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8. SYSTEM MONITOROWANIA

8.1.lstota i funkcie monitoringu

Monitoring to proces systematycznego zbierania danych (Wańości
WskaŹnikóW)' na podstawie których dokonuje się okresowej oceny danego
dokumentu. Ana|izy dokonuje się popzez porównanie WskaŹników bazowych
(określonych na początku fazy Wdrożeniowej slralegii) z Wańościami uzyskanymi W
danym momencie czasu. Pozwala to na stwierdzenie, w jakim stopniu cele Strategii
są rea|izowane (postęp W osiąganiu ce|ów), jaka jest efektywność Wydatkowanych na
rea|izację strategii środkóW, a także czy cele zostały dobrane Właściwie. Taka
ana|iza potwierdza słuszność wybranych ce|óW' natomiast W przypadku negatywnych
wynikóW (np. W przypadku stwierdzenia, Źe któryś z ce|óW strategii nie jest
rea|izowany) pozwa|a na zastanowienie się nad przyczynami takiego stanu Żeczy
i podjęciu środkóW zaradczych.

Na|eży zauważyć' iż strategia _ nawet uchwalona - jest dokumentem
dynamicznym. W przypadku stwierdzenia, iż któryś z ce|óW został Ź|e okreś|ony, |ub
W sytuacji znaczącej zńiany uwarunkowań zewnętrznych bądŹ Wewnętrznych
konieczna może się stać aklua|izaąa założeń dokumentu.

8'2'|nstytucje odpowiedzia|ne za proces monitorowania, źródła danych,
raponowanie

Za proces monitorowania strategii odpowiedzia|ny jest Urząd Miasta Rawa
|\4azowiecka. Rozważa się zamiar skorzystania ze środkóW przeznaczonych na ce|e
monitorowania W ramach Po Pomoc Techniczna. ze Wzg|ędu na fakt, iż strategia
obejmuje swym zakresem róWnież dziedziny niebędące W kompetencjach gminy W
proces monitorowania powinny Włączyć się moż|iwie Wszystkie podmioty działające
na terenie miasta. W szczegó|ności dotyczy to jednostek pub|icznych (administracja,
o(ganizacje pozaŻądowe' itp'), które mając na uwadze zasadę pańnerstwa powinny
udzie|ać Urzędowi Miasta informacji na temat działań, które mają WpłyW na rea|izację
zapisóW strategii.

Wśród źródeł danych do monitoringu Wymienić można:
- informacje uzyskiwane od jednostek pub|icznych działających na terenie

miasta,
- informacje ze ź(ódeł administracyjnych (np. rejestr przedsiębiorstw, dane

dotyczące stanu dróg),
- ogó|nodostępne dane statystyczne opracowywane przez GUs oraz US W

Łodzi.

Dane WskaŹnikowe będą zbierane co roku, natomiast Wyniki ana|iz
WskaźnikóW będą raz na dwa |ata przedstawiane W formie rapońu monitoringowego
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Radzie Miasta oraz prezentowane podczas spotkań z pańnerami społeczno-
gospodarczymr.

8.3. Proponowane wskaźniki

Wskażn iki p rze krojowe (ogól ne )
- |iczba podmiotóW gospodarczych zarejeslrowanych na terenie miasta na 1000

mieszkańców, (w tym w dziedzinie turystyki i rekreacji),
_ |iczba turystóW'
- liczba nowoutwozonych miejsc pracy,
_ rea|ny dochód rozporządza|ny na mieszkańca'
_ procent WydatkóW miasta przeznaczanych na inwestycje,

W dźedzinie bazy ekonomicznej
- przeciętna Wie|kość firmy (ze wzg|ędu na zatrudnienie, ze Względu na

uzyskiwane obroty),
- różnorodność usług (procentowy udział poszczegó|nych dziedzin PKD, W tym

w dziedzinie turystyki i rekreacji),
- struktura zatrudnienia (ro|nictwo' przemysł' budownictwo, usługi rynkowe,

usługi nierynkowe)'
- |iczba firm dziatających W inkubatorze,
- powierzchnia urządzonych stref biznesu,
_ |iczba projektów promujących miasto,
_ |iczba działających insMucji około-biznesowych,

w dziedzinie rynku pracy, rozwoju kapitalu ludzkiego
_ WskaŹnikzatrudnienia'
_ stopa bezrobocia (W tym bezrobocie długoterminowe),
- procent bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania

bezrobociu,
- |iczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców,
_ struktura wiekowa |udności (Wiek pzedprodukcyjny, produkcyjny

i poprodukcyjny),
- saldo migracji,
_ |iczba udzie|onych stypendióW,
- |iczba osób korzystających z p|acóWek szko|enia zawodowego, ustawicznego

izmian kwalifikacji,
_ poziom wykształcenia mieszkańców (udział % W podzia|e na wyższe, średnie'

podstawowe),
- |iczba umów parlnerskich z miaslami (w tym z zagranicy),
- liczba inicjatyw obl^ /atelskich,
- |iczba organizacji pozarządowych'
- odsetek gospodarstw domowych i firm z dostępem do |nternetu,

L-
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w diedzinie infrastrukury
- jakość wód powierzchniowych,
_ stan nawierzchni dróg,
_ bezpieczeństwo drogowe (|iczba wypadków iko|izji na terenie miasta)'
_ procent gospodarstw ko|zystających z:

- sieciwodnej,
- siecikanalizacyinej,

sieci gazowej,
_ zbiorowego zaopatrzenia W energię ciep|ną

- odpady poddane utylizacji (w tym poddane recyclingowi),
_ powierzchnia zmodernizowanych budynkóW infrastruktury społeczne,,
- |iczba odnowionych budynków mieszkaInych'
- nakłady inwestycyjne na bazę edukacyjną
_ |iczba stwierdzonych pŻestępstw na'l tys' Mieszkańców,
_ powierzchnia Wybudowanych |ub zmodernizowanych obiektóW spońowych

irekreacyjnych,
. |iczba osób korzystających z bazy spońowej irekreacyjnej,
_ liczba obiektóW dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych'

w dziedzinie funkcji wyŻszego ftędu
- powierzchnia obiektóW WieIkiego handIu,
- powierzchnia nowych |ub zmodernizowanych obiektóW ku|tury,
- p|acówki opieki zdrowotnej posiadające zewnętrzne certyfikaty jakości'
- nakłady na ku|turę iochronę dziedzictwa ku|turowego na 1 mieszkańca,

w dziedzinie ladu funkcjonalno-przestrzennego
- obszar poddany rewitalizacji,
_ powierzchnia terenóW usługowych,
_ powierzchnia terenów produkcy.ino.składowych,
- |iczba firm iorganizacji mających swoją siedzibę w śródmieściu'
_ powierzchnia terenóW zie|eni i rekreacji.

T
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9. WN|osK| DowczĄcE WDRAZAN|A STRATEG||

Aktua|ność i przydatność dokumentu strategii rozwoju miasta będzie ma|ała
W czasie, zwłaszcza jeś|i nie będzie poddawana aktua|izac,ii. Powodem zmian
W dokumencie będą obiektywne zmiany uwarunkowań |oka|nych a zw]laszcza
zewnętrznych. Będzie zmieniała się rzeczywistość społeczna i gospodarcza. Będą
następowały róŹnorodne zmiany W po|ityce regiona|nej Po|ski iUnii Europejskiej.
zmiany W uwarunkowaniach wymuszają Więc aktualizację diagnozy opisującej
uwarunkowania obiektywne i instytucjona|ne a także ko|ejne e|ementy tego
dokumentu. Proces utrzymania strategii W ciągłej aktua|ności będzie Wymagał
zachowania pewnych reguł (zasad), które można ująć następująco;

> Zasada spójności Wewnętrznej i zewnętznej dokumentu strategii z innymi
dokumentami o podobnym charakterze. spójnoŚÓ Wewnętrzna oznacza
zgodnośc usta|eń strategicznych ioperacyjnych (celóW) z treścią misji oraz z
Wynikami diagnozy. zasada ta oznacza, że dokument jest Wewnętrznie
niesprzeczny. Spójność zewnętrzna odnosi się głóWnie do układu ce|ów.
oznacza zgodność strategii z ce|ami innych dokumentóW danej jednostki
(miasta Rawa Mazowiecka) a przede Wszystkim z dokumentami Wyższego
rzędu' np' ze strategią Woj. Łódzkiego ijej programem operacyjnym oraz z
dokumentami szczeb|a centra|nego, dotyczącymi po|ityki regiona|nej (np. z
Krajową strategią Rozwoju Regiona|nego 2o1o-202o) i przestŻennej (np.
z Koncepcją Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030);

> zasada imp|ikacji, tzn. Wynikania następnych etapów p|anowania
strategicznego z poprzednich' Ta zasada Warunkuje |ogikę i zasadnośó
usta|eń slralegicznych, np. ce|ów na podstawie diagnozy, ana|izy sWoT iWizji
przyszłości. Z ko|ei z ce|ów Wynikają zadania i inne e|ementy operacyjne;

> zasada se|ektywności oznaczająca Wybór dziedzin jako przedmiotu oceny
stanu istniejącego a także Wybór dziedzin p|anowania sttategicznego. Praca
nad strategią i opracowany ostatecznie jej dokument powinien byc przejrzysty
i efektywny. W istocie, funkcją strategii i innych p|anów sfery pub|icznej jest
Wspomaganie rozwoju regiona|nego i |oka|nego. stąd też se|ektywnie trzeba
Wybrac najistotniejsze dziedziny Wspomagania, czyli tzw. osie rozwojowe. są
to zwyk|e dziedziny o Wysokim ładunku prob|emóW (prob|emowe), dziedziny
warunkujące rozwój a nie mające jeszcze komp|etnego, standardowego
Wyposażenia, np. lechnicznego (dziedziny strategiczne), o|az dziedziny lfw.
Wysokiej szansy czy|i te, które mogą pomnażać |ub bezpośrednio ptzyczynić
się do pomnażania kapitału' Podobnie selektywnie są Wybierane dziedziny do
diagnozowania sluacji danego terenu i opracowania analizy SWOT;

> zasada ciągłości p|anowania W czasie' co dolyczy A łaszcza zmiennych
e|ementóW strategii (programóW operacyjnych i zadań). Powodzenie We
Wdrażaniu strategii za|eży m.in' od zmienności uwarunkowań zewnętrznych,
głównie W sferze po|ityki gospodarczej Po|ski i Unii Europejskiej' Pokonywanie
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tej trudności jest moż|iwe popŻez aktua|izację dokumentu w odpowiednich
jego elementach adekwatnie do wskazanych zmian;
zasada elastyczności, co sugeruje zachowanie Wymaganej ogó|noścj zapisu
ce|ów' tak aby moŹna w ich treśc Wpisywac nowe zadania' częściowe
zabezpieczenie strategii przed jej dezaktua|izacją jest moż|iwe także poprzez
e|astyczne zapisy usta|eń, W tym głóWnie ce|óW, oraz Wie|oszczeb|oWą
hierarchizację ce|óW. W ce|ach Wyższych szczeb|i powinna byc uwzg|ędniona
moż|iwość umieszczania ce|óW izadań o charakterze operacyjnym' Powinna
też być zagwarantowana moż|iwość wymiany pewnych e|ementóW na inne,
bez narażania całego dokumentu na sprzeczności Wewnętrzne I
Zasadę zachowania sekwencyjności zdarzeń i procesów |ub przedsięWzięc
rozwojowych. Jest to jedna z najważniejszych zasad strategicznych
okreś|ająca efektywność całego systemu działań a także efektywnoŚÓ całej
strategii. Ta zasada zwraca uwagę na tzw' spodziewane efekty oddziaływania
poszczegó|nych przedsięwzięó |ub faz rozwojowych z uwzg|ędnieniem ich
znaczenia d|a następnych działań;
Zasada monitorowania, w tym systematycznej obseMacji, analizy i
interwencji. Jest to warunek doskonalenia strategii w procesie planowania
ciągłego. Proces obserwacji iinterwencji można podzielió na dwie zasadnicze
ścieżki, w tym ścieżkę monitorowania rzeczywistych zmian (szersze po|e
obserwacji) iWęższe, skupiające się na wdrażaniu strategii;
zasada parametryzacji e|ementów operacyjnych strategii, co oznacza
rozbudowę systemów Wskaźnikowych (indykatywnych) W odniesieniu do
Wkładu, produktu, rezu|tatu i oddzialywania rea|izowanych zadań. Ta zasada
Wynika z łatwiejszej ana|izy zmian w gospodarce i procesu Wdrażania powzez
analizy opańe na informacjach statystycznych a nie tylko popzez Werba|ne
oceny ogÓ|ne;
Zasada uspołecznienia procesu budowania iWdrażania strategii. Zasada ta
Wynika zaróWno z reguły społeczeńslwa demokratycznego, jak też
informacyjnej funkcji wszelkiego planowania. W procesie uspotecznienia
zainteresowane dokumentem grupy społeczne Wyrażają swoje preferencje
Wobec Władz samorządowych, uczą się myś|enia strategicznego o sob|e I
mie.iscu swojej tożsamości. Wreszcie, czują się wspo,łgospodarzami wsze|kich
działań Wspomagających rozwój.

Wykorzystanie tych zasad będzie oznaczało zachowanie dokumentu strategii
w aktua|ności W ciągu całego horyzontu czasowego.
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