UcHwAŁA NR xxx\III/ 297114
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 16 lipca 2014roku

w sprawieprzyjęciastr8tegii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka'

Na podstawieart. 18 ust.2 pkt 6 ustawyz dnia8 marca1990roku o samorządzie
gminnym(Dz. U. z 2073r. poz. 594,po2.645,poz. 13l8) Rada Miastr Rawa Mazowiecka
uchwila, co nrśtępuje:
$ l. Przyjmuje się StrategięRozwoju Miasta Rawa Mazowiecka, stanowiącązałącarik
do uchwały.
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14
$ 2. Traci moc uchwałauxLlx/3gl|o
lipca 2010loku w sprawięprzyjęciastrategiirozwojumiastaRawaMazowiecka
$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Bumistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.
$ 4. Uchwaławchodzi w życiez dniem podjęcia.
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Załącznikdo Uchwały
Nr )UXVlll/297114
Rady Miasta Rawa l\4azowiecka
z dnia 16 lipca 2014 r.
PROJEKT
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA
RAWAMAZOWIECKA
NA LATA 2014 - 2O2O

zespółpod redakcjąWojciechaskoczka
opracował
CZERWIEC2014r.
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STRATEGIAROZWOJUMIASTARAWA MAZOWIECKA

1. WPROWADZENIE
p|anowanie
slrategia rozwoju|oka|negojest narzędziemwspomagającym
gospodafczej
któreWchodzą
i zarządzanietymidziedzinamidziała|ności
i społeczne,i,
w zakres kompetencjisamorządu miejskiego i tymi, które pozoslają poza
ob|igatoryjnym
zakresemkompetencji
tego szczeb|a'jednakżestanowiąprzedmiot
żywotnych zainteresowań społeczności|oka|nej' samorząd zabiegający
o zewnętrzneczynnikirozwojowe,
np' o budowę|ubmodernizację
dróg (krajowych'
powiatowych
pełni
wojewódzkichczy
na swoim terenie)
funkcję inicjatwną.
jest
Programowanie,,nieswoich''zadań w strategiimiasta
Więcce|owe.stanowi
pomost Wspołpracymiędzy samorządem|oka|nyma innymi szczeb|amiwładzy
pub|icznej(administracją
powiatuiWojewództwa,oraz administracją
samorządową
rządową. ze Względuna układkompetencjiW zakresie po|itykigospodarczej
głóWnympartneremmiastajest obecniesamorządWojewódzki.strategiarozwoju
|\4iastaRawa Mazowieckajest spójna z uchwa|oną26 lutego 20'l3r strategią
RozwojuWojewództwaŁódzkiego 2o2o'
pub|icznej
Poza Wie|oszczeb|ową
Współpracą
w sferzeadministracji
samorząd
pańnerstwapub|iczno-pryWatnego.
RawyMazowieckiej
ma moż|iwości
nawiązywania
Ma takŹe misję aktywizowaniamieszkańcóWmiasta na rzecz jego rozwoju
i kształlowanie
inicjatywności'
oraz postawobywate|skich.
państwa na
Będzie to wyrazem doskonaleniasystemu demokratycznego
Wprawdzieopracowanie
i uchwalenie
miastanie
szczeblulokalnymstrategiiroal',/oju
jest obowiązkiemforma|nymsamoządu |oka|nego'jednakże jest wyrazem
inicjatywnej
funkcjiWładzy.
strategia rozwoju miasta, możepelnić t|zy zasadnicze funkcje' jak kaida
gospodarczego
(i przestŻennego)
innaformap|anowania
WsferzepubIicznej.
Pierwsząfunkcjąstrategiijest funkcla decyzyjna.Rea|izacjazatwierdzonych
celóW strategicznychi operacyjnychWymaga podjęcia okreś|onychdecyzji
gospodarczych'WóWczas strategiastaje się uzasadnieniemd|a przygotowania
odpowiednich
decyzjid|aBurmistrza
orazuchwałRadyMiasta.
Drugą funkcją p|anowaniai zaŻądzania strategicznegojest funkcja
pewienporządekdziałań.Jednakżeze
koordynacyjna-strategiapowinnaokreś|iÓ
Wzg|ęduna niepewnośc
warunkówobiektywnych
nie powinnato byćkoordynacja
'na
powinny
sztywno,''Pewnedziałania
bycWszakżeułożone
Wyprzedzająco
W stosunku
do innych, aby można było stworzyćdogodne warunki skutecznościdziałań
następczych.W ramach tej funkcji,poza sekwencyjnymporządkiemdziałań,na
podkreśleniezasługuje polrzeba kojarzenia działań równoczesnych.są to
PŻykładowo
najczęściejdziałaniamiędzy sobą skojarzone komp|ementarnie.
powinna
komp|ementarnie
skojaŻona
budowa systemóW kana|izacyjnych
być
z budowąoczyszcza|niściekóWczy nowymiodcinkamiWodociągów.
W praktyce
komp|ementarność
działańrzadko jest zachowywana'głóWnieze Wzg|ęduna
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niewystarcza,iące
środkifinansowe.strategiapowinnajednakinformować
zarówno
o następczymjak i komp|ementarnym
(równoczesnym)ukladzie pŻedsięwzięc
gospodarczych.
strategia powinna koordynowacrównież działaniaróżnych podmiotów
działających
na tereniemiasta.D|ategoteżnie na|eżyrczpatwać strategiimiasta
jako dokumentuopracowanegona użyteksamorządumiejskiego,a|e jako zapis
ce|ów strategicznych'z którymiidentyfikuje
się społeczność
miasta.ce|e te są
opracowanew oparciu o zasadę partnerstwa,co ma k|uczoweznaczenie dla
efektywności
rea|izowania
strategii.
Tnecią funkcją odnoszącą się przeważnie do sfery p|anowania
strategicznegojest szeroka informacja o polityce rozwoju miasta na lle
gospodarczych'
społecznych
iprawnychuwarunkowań
rozwoju.|nformacja
ma być
odbieranaprzez Wszystkiepańnerskieszczeb|eWładzypublicznej'przez podmioty
potencja|nie
zainteresowane
inwestowaniem
na tereniemiastaiprzez spoteczność
|oka|ną
coraz bardziejangażującą
się w sprawyrozwojuswojegoterenu.|nformacja
o po|itycerozwojuwyrażonej
W stralegii|oka|nejbędzieteż istotnad|a wszyslkich
podmiotówfinansujących
programowe
pŻedsięwzięcia
zewnętrznych
inwestycyjne'
Wsze|kie inne funkcje pochodneod tych trzech Wymienionych
stanowią
praktycznienieograniczony
zbiór Wypadazaznaczyćfunkcjękontro|nąa szerzej
monitorowania
działańna rzeczrea|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 słabychi mocnych
stron, cetu strategicznego i cetów pośrednich, części do.yczącej sposobu
realizacji założonych celów, z wyszczególnieniem rcli poszczególnych
podmiotów, mechanizmu monitorowania i korygowania wdrażanejstrategii.
Niektóre e|ementystrategiiWymienioneW powyższejdefinic,iisą obecnie
praktyczniepzenoszone do programóWoperacyjnych'W tym np. do progtamu
rozwoju |oka|nego.stąd też obecnie strategię rozwąu można określićjako
koncepcję działania zmierzającego do dlugotrwałego i wietostronnie
zrównoważonego fozwoju tejżejednos*i administracyjnej' w tym przypadkud|a
miastaRawal\4azowiecka.
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2. METODYKAPLANOWANIASTRATEGICZNEGO
ogó|na charakterystykametody
Dokument strategii Rozwoju Miasta RaWy Mazowieckiej składa się
z następujących
zasadniczychczęści:
diagnozy stanu istniejącego opisującej rzeczywistośćprzyrodniczą
W mieście i W jego otoczeniu oraz rzeczwistość społeczną
i gospodarczą w dziedzinach stanowiącychuwarunkowaniaendogeniczne
przysztegorozwolu;
_ ana|izymocnych i słabychstron, oraz szans izagrożeń rozwoju(sWoT)
opartych na WcześniejWykonanych opisach stanu istniejącego i opinii
spolecznościlokalnej;
' projekcii przyszłości Zawierającejdwa skrajnie odmienne scenariusze
możliwego przebiegu zda|zeń i procesóW rozwojowych opańe na
maksymalnie korzystnym, oraz niekorzystnymukładzie szans i zagrożeń.
KolejnymelementemWi4isązałożeniaspodziewanychefektówrozwojowychWizja wskazuiąca elementy rozwoju, które powinny być uwzględnione W
celach strategicznychi operacyjnych;
hierarchicznego układu ce|ów zawierajqcych nisję (cele nadrzędne
strategii), generalny cel strategiczny, priorytety jako cele warunkujqce
osiWanie celu generalnego,cele operacyjnew wybranychdziedzinach;
systemu monitorowania zawierającego wskaźniki osiągnięcia celóW,
instytucjezaangażowane,rapońowanie.
szczegółowe e|ementy operacyjne rea|izacji strategii zostają obecnie
powszechnie
przeniesione
do studium
uwarunkowań
ikierunkóW
zagospodarowania
przestrzennego
miasta,a zatem ido miejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennego
miasta.
Procedurap|anowania
strategicznego
stanowizamkniętycyk|'ze Wzg|ęduna
zmieniającesię uwarunkowania
zewnętrzneiWewnętrznerozwo,iumiastastrategia
powinnabyć poddawanaaktua|izacji.
Podstawąaktua|izowania
szybkozmiennych
elementóWstrategiibędziejej monitorowanie
na t|eWspomnianych
zmieniających
się
uwarunkowań,wprowadzanie nowych pomysłóW programowych,Wdrażanie
programóW'
istniejących
orazdoskona|enie
spójności
Wewnęirznej
izewnęhznej.
strategia jako instrumentpolityki na szczeblu |okaInymwywołujewie|e
programóWprzedsięwzięć
organizacyjnych
igospodarczych,spośródktórychczęść
będzie stanowiłazadania wlasne samorządu|oka|nego'częśóbędzie tworzyła
jeszcze inna częśćmożebyć Wdrażana
jako
e|ementyprogramówWojewódzkich,
programy insMucji rządowych (tzw programy sektorowe)'pozarządowychi
pryWalnych.
organizacji
społecznych
orazprzedsiębiorcóW
Ramy programoweo charakterzezewnętrznymd|a strategiirozwojumiasta
Rawy Mazowieckiej będzie stanowiła shategia Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2o2o' uwzględniająca W swoje,i heści ce|e Wskazane
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(m.in.Długookresowej
W krajowychdokumentachstrategicznych
StrategiiRozwoju
- projektz marca 20'|2|.,
Kraju: Po|ska 2030 - Trzecia fa|a nowoczesności
Średniookresowej
strategiiRozwojuKraju2020_ projektz kwietnia20'l2r.,Krajowej
StrategiiRozwojuRegionalnego2O1O- 2020:Regiony,Miasta,ObszaryWiejskie
p|zyię|ąp.zez Radę MinistróWdnia 13 |ipca20'l0 r. oraz KoncepcjiPrzestrzennego
zagospodarowaniaKraju 2030 przyjętejwzez Radę Ministrówdnia 13 grudnia
20'l'lr')sąto dokumentyramoweWyznaczające
na najb|iźszy
okres programowania
UniiEuropejskiej
kierunkiwspieraniagospodarkikraju.
strategia Rozwoju Miasta RaWa Mazowiecka została przygotowana
przedzia|e
W
czasowym odpowiadającymhoryzontowip|anowaniaw Unii
Europejskiejna lata 2014 - 2020. Opracowaniema charakte( poznawczy
i służyszerokiemu i komp|eksowemurozpoznaniuobecnego stanu rozwoju,
rozwojowi(czy|iszans),bądŹten rozwÓj
Wyodrębnieniu
uwarunkowań
sprzyjających
ograniczających(czyli zagrożeń),okreś|eniu
mocnych i słabychstron miasta
W rywa|izacji
z innymiobszarami.Ma równieżcharakterprognostyczny.
gospodarczegomiasta,który Warunkujewzrost
stanowi Wiz,ięrozwojupotencjału
niektórychobszaróW
konkurencyjnoŚci'
oraz przeciwdziałanie
da|szejmargina|izacji
W takisposób,aby sprzyjaćdługofa|owemu,
zróWnoważonemu
rozwojowi
społeczno
- gospodarczemu
miastaW ramachintegracji
Po|skiz UniąEuropejską'
Rea|izacjastrategii ma służyćmieszkańcommiasta RaWa Mazowiecka,
oraz innym instytucjomi podmiotomfunkcjonującym
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. ZEWNĘTRZNEuWARUNKoWAN|A PRoGRAMoWE
3.1.Wyzwaniagospodarkiopańej na wiedzy
się
GospodarkaPo|skijest gospodarkąotwańą,coraz bardziejWłączającą
Wszystkich
procesy
g|oba|izacji'
obecnie
Wyzwań
d|a
w
Jednymz najważniejszych
gospodarekjest budowaniespołeczeństw
i gospodarkiopańejna Wiedzy.Przewagę
mogą uzyskaćte ośrodki(regiony,miasta),które są zdo|ne do
konkurencyjną
tworzenia,a przynajmniejabsorpcjiinnowacji.Rozwój gospodarkiW mniejszym
kadr'
W Większymod kwa|ifikacji
stopniuza|eżyod ceny czynnikóWWytwórczych'
powiązań
jakościiniezawodności
danego
ośrodka
komunikacyjnej
i
infrastruktury
jakości
środowiska
biznesowego
i
działania
obecności
z resztą regionu/kraju,
jegoWsparcia,
a takżezap|eczanaukowo-badawczego.
i infrastruktury
3.2.Uwarunkowania wynikające z prowadzonei przez rząd po|ityki
regionalnej (Kraiowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata
2010-2O2Ol
Dokument ten okreś|ace|e i prioMety rozwoju Po|ski W Wymiarze
po|ityki
noWąro|ęregionówW ramach
regiona|nej,
zasadyi instrumenty
teMoria|nym'
po|itykiregiona|nejoraz za|ys mechanizmukoordynacjidziałańpodejmowanych
przezposzczegó|neresońy.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnegowprowadzaszereg modyfikacii
w Polsce,a wraz z nimi
iprowadzeniapolitykiregionalnej
sposobuplanowania
różnych po|ityk pub|icznychmających największywpływ na osiąganie ce|óW
W stosunku do teMorióW. Wiele propozycjidotyczy zarządzania
okreś|onych
po|itykamiukierunkowanymi
teMoria|nie i obejmuje zagadnienia Współpracy'
iewa|uacji.KSRR zakładatakżeda|sze
monitorowania
koordynacji,
efektywności'
krajuiw związkuz tym
Wzmacnianie
ro|iregionóWW osiąganiuce|óWrozwojowych
zawiera propozycjezmian ro|i samorządóWWojewódzkichW tym procesie oraz
modyfikacjisposobu udziałuW nim innych podmiotów pub|icznych.Po|ityka
pub|iczna
jestW nimrozumianaszerzejniżdotychczas_ jako interwencja
regiona!na
rea|izującace|e rozwojowekrąU p|zez działaniaukierunkowaneteMoria|nie,
a którychgłóWnympoziomemp|anowaniai rea|izacjipozostajeukładregiona|ny.
rozwiązańdotycząprzedewszystkim;
szczegółowepropozycje
_ odejścia
od posirzeganiapo|itykiregiona|nej
Włączniep|zez zróżnicowania
przestrzennemieŻone na poziomie regionów na Żecz Wykorzystania
potencjałóW
teMorióWd|a osiąganiace|óWrozwojukrajuendogenicznych
zatrudnienia
i spójności'
kreowania
Wzrostu'
' odejściaod podziałuna polityki inter- i intraregiona|ną'
na rzecz jednej,
ce|e W odniesieniudo
Wspó|nejpolityki(ze Wspó|nymice|ami)okreś|ającej
podmiotóW
pub|icznych,
każ.dyz |ych podmiotów
teMorium d|a Wszystkich
realizujeinnezadaniazgodnieze sferąswojejkompetencji,
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skali
regionalnej, kra.iowej
stymu|owania konkurencyjnościw
jak
procesow
i międzynarodowej, róWnieżWspomaganiarozprzestrzeniania
się na pozostateobszarykraju,
najszybciej
rozwłających
rozwojuz ośrodkóW
większej efektywnościdziałań w ramach po|ityki regiona|nejprzez
skoncentrowanieinterwencjipolitykiregionalnejna wybranychobszarach
(obszarachstrategicznej
interwencji),
tematycznych
i przestrzennych
wprowadzeniakompleksowegosystemu integracii i koordynacjipolityk
pub|icznychmającychistotnyWpłyW
terytoria|ny
z celami po|itykiregiona|nej
teMorióW'
d|aposzczegó|nych
określonych
- Wprowadzenianowych instrumentóWpańnerstwa i koordynacjidziałań
teMorialnego,
teMorialnie- kontraktu
ukierunkowanych
- racjona|izacji
przez
po|itykpub|icznych,
i
finansowania
systemuzarządzania
poziomUdostarczania
usługpub|icznych,
najbardziej
efektywnego
okreś|enie
zwiększenia efektywnościpo|ityki regiona|nej m'in. przez szerokie
i mechanizmóW
konkurencjiW dostępie
zastosowaniezasady Warunkowości
do środkówpub|icznychjako nagrody opańej o rea|izacjęzałożonych
WskaźnikóW
rzeczowych,
pzez oparciego
po|itykiregiona|nej
pŻemode|owania
systemufinansowania
teMorialne.
o wieloletniplanfinansowyi kontrakty

KSRR wyznaczonyjest do roku 2020' Taki horyzont
okres obowiązywania
ijednocześnie
instrumentóW
Wieluproponowanych
czasowypozwo|ina Wdrożenie
obejmie całą przyszłąperspektywę|inansowąUE 2014-2020'co będzie miało
podstawoweznaczenied|a sposobuwykorzystywania
w
środkówUnii Europejskiej
po|ityki
się
W
dokumencie.
Zakłada
regiona|nej
zawańej
tym
ramachkoncepcjinowej
przy tym' że poszczegó|nezapisy dokumentubędąWdrażane
stopniowood 2010
proponowanycn
zmtan
aby
całość
roku
tak,
byłagotowaprzedrokiem2013.
instytucjona|no-prawnym
o charakterze
wpisuje
Polskido roku2020 ilej cel strategiczny
Wizja rozwojuregionalnego
się W Wizję rozwoju Po|ski jako kraju o wysokim poziomie i jakościżycia
gospodarce,zdo|nejdo tworzenianowych
mieszkańcóWoraz si|nejikonkurencyjnej
głównychkrajowych
strategicznych.
dokumentach
miejscpracy,sfo|mułowanąW
3.3.Uwarunkowaniawynikającez po|itykirozwoju kraiu (strategiaRozwoiu
Kraju 2o2o - Aktywne społeczeństwo,konkurencyjna gospodarka'
sprawne państwo - została przyięta 25 września2012 r. p|zez Radę
Ministrów)
strategia Rozwoju Kraju 2020 - to głównastrategia rozwojowaW średnim
horyzoncieczasowym,wskazuje strategicznezadania państwa,którychpod.ięcie
|at jest niezbędne,by wzmocnićprocesy rozwojowe
w perspektywienajb|iższych
potrzebnych
(Wrazz szacunkowymi
środków
finansowych).
Wie|kościami
10
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3. ZEWNĘTRZNEUWARUNKoWAN|APRoGRAMoWE
3.l.Wyzwania gospodarki opartej na wiedzy
Gospodarka Po|ski jest gospodarką otwańą coraz bardziej Włączającąsię
W procesy g|oba|izacji.Jednym z najważniejszychobecnie Wyzwań d|a Wszystkich
gospodarekjest budowaniespołeczeństwi gospodarkiopańej na Wiedzy.Przewagę
konkurencyjnąmogą uzyskać te ośrodki(regiony' miasta), któ.e są zdo|ne do
tworzenia, a przynajmniejabsorpcji innowacji. Rozwój gospodarki W mniejszym
stopniu za|eżyod ceny czynników Wytwórczych,W Większymod kwa|ifikacjikadr'
jakościi niezawodnościinfrastrukturykomunikacyjneji powiązań danego ośrodka
z resztą regionu/kraju'
obecnościijakości działaniaśrodowiskabiznesowego
jego wsparcia' a takżezap|eczanaukowo-badawczego.
i infrastruktury

3.2.Uwarunkowania wynikaiące z prowadzonej przez rząd po|ityki
regionalnei (Krajowa Strategia Rozwoiu Regionalnego na lata
2010-2020\
Dokument ten okreś|ace|e i prioMety rozwoju Polski W Wymiarze
po|ityki
teMoria|nym'
zasadyi instrumenty
regiona|nej,
noWąro|ęregionóW
W ramach
po|itykiregiona|nejo|az za|ys mechanizmukoordynacjidziałańpodejmowanych
przezposzczegó|ne
resońy'
Krajowa StrategiaRozwoju Regionalnegowprowadzaszereg modlikacji
sposobu planowaniai prowadzeniapolitykiregionalnejw Polsce, a wrcz z nimi
różnych po|ityk pub|icznychmających największyWpłyWna osiąganie ce|óW
okreś|onych
w stosunku do teMorióW. Wie|e propozycjidotyczy zarządzania
poIitykamiukierunkowanymi
teMoriaInie i obejmuje zagadnienia Współpracy,
koordynacji'efektywności,
monitorowania
i ewaluacji.KSRR zakładatakżeda|sze
Wzmacnianie
ro|iregionówW osiąganiuce|óWrozwojowych
krajuiW związkuz tym
propozycje
zawiera
zmian ro|i samorządóWWojewódzkichW tym procesie oraz
modyfikacjisposobu udziałuW nim innych podmiotóWpub|icznych.Po|ityka
jestW nim rozumianaszerzejniżdotychczas- jako inteMencjapub|iczna
regiona|na
rea|izującacele rozwojowekraju p|zez działaniaukierunkowaneteMoria|nie,
a którychgłóWnympoziomemp|anowaniairea|izacji pozostajeukładregionalny.
szczegółowepropozycjerozwiązańdotycząpzedeWszystkim;
odejścia
od postrzeganiapo|itykiregiona|nej
Włączniep|zez zróŹnicowania
przestrzennemierzone na poziomie regionóWna rzecz Wykorzystania
potencjałóW
endogenicznych
teMoriów d|a osiąganiace|óWrozwojukraju_
kreowaniaWzrostu,
zatrudnienia
i spójnoŚci'
- odejściaod podziałuna po|itykiinter- i intraregiona|ną,
na rzecz jednej,
po|ityki
(ze wspó|nymice|ami)okreś|ające.i
Wspó|nej
ce|e W odniesieniudo
podmiotóW
publicznych,
terytoriumd|a wszystkich
każdyz |ych podmiotóW
rea|izujeinnezadaniazgodnieze sferąswojejkompetencji'
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strategia Rozwoju Kraju 2020 opańa jest na scenariuszu stabi|nego
rozwoju.Pomyś|nośc
rea|izacjiWszystkichzałożonych
W tej Strategiice|óWbędzie
jak i zewnętrznych,
uza|eżniona
od wie|uczynnikóWzarównoWewnętrznych'
które
jej
mogąwpływacna dostępnośó
środkóW
finansowychna
rea|izację'szczegó|ne
gospodarce
znaczeniebędziemiałrozwójsytuacjiw
a W szczegó|ności
w
śWiatowej'
strefieeuro.
W najb|iższych|atach k|uczowe będzie pogodzenie konieczności
publicznych
przyjednoczesnej
róWnoważenia
finansóW
i zWiększania
oszczędności'
reaIizacji
rozwojuopańegona Iikwidowaniu
barierrozwojowych,
największych
ale też
rozwojuW corazWiększymstopniuopańegona edukacji,cyfryzaąii innowacyjności.
szczegó|nieWażnebędzieprzeprowadzenie
zmiansystemowych,
kompetencyjnych
i instytucjonaInych
sprzyjającychuwo|nieniUpotencjałóW
i rezerw rozwojowych,
a takżeśrodkóW
finansowych.
Strategiawyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i efektwne
państwo, Konkurencyinagospodarka'spójnośćspołecznai terytorialna'W których
jakie interwencjesą
koncentrowaćsię będą główne działania oraz okreś|a'
niezbędneW perspektylvieśredniookresowej
w ce|u przyspieszeniaprocesóW
rozwojowych.
strategiaśredniookresowa
Wskazujedziałaniapo|egające
na usuwaniubarier
po|skiej
gospodarki
rozwojowych'W tym słabości
ujawnionychp|zez kryzys
jednak koncentrującsię na potencjałach
gospodarczy'jednocześnie
społeczno.
gospodarczychi przestrzennych,
które odpowiednjowzmocnioneiWykorzystane
będąstymu|owaty
rozwój'
ce|em głóWnymStrategii staje się więc Wzmocnieniei wykorzystanie
gospodarczych' spolecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających
szybszy i zrównoważonyrozwói krajuoraz poprawęiakościżycialudności.
Strategia stanowi bazę d|a 9 strategii zintegrowanych,które powinny
p|zyczyniaćsię do rea|izacjizałożonych
W niej ce|óW,a zaprojektowane
W nich
działaniarozwłaći uszczegoławiac
reformyW niej Wskazane.Jest skierowananie
pub|icznej.
ty|kodo administracji
Integruiewokołce|ów strategicznychwszystkie
podmioty pub|iczne, a także środowiskaspołeczne i gospodarcze, które
uczestnicząW procesachrozwojowych
i mogąje Wspomagać
zarównona szczeb|u
centra|nym'jak i regiona|nym'Wskazuje konieczne reformy09raniczająceIub
e|iminujące
orientacyjnyharmonogram
barieryrozwojuspołeczno-gospodarczego,
ich rea|izacji
orazsposóbfinansowania
zaprojektowanych
działań.
procesu
Podstawowym
elementem
monitorowania
Siralegii Rozwoju Kraju
2020 będą zawańe W tym dokumenciewskaźnikik|uczowe.Będą one służyły
przede Wszystkimocenie W jakim stopniu udałosię osiągnąćzamierzonece|e
poprawypoziomużyciaobywate|i.
Do najważniejszych
z nichna|eżą|
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Tabela 1' Kuczowe wskaźnikimonitorowania strategii
Wskaźnik

PKB na mieszkańca
w PPS (UE27=100)
Dochody do
dyspozycii brutto
w sektorae
gospodarstw
domowycho9ół€ m
(2010=100)
Saldo slrukturalne
sektora instytucji
rządowych
i samorządowych
w relacjido PKB
(w%!
wskaźnikGIobaInej
Konkurencyjności
//
Miejscew rankingu

Wańośćw roku
bazowym(2010)

wańośćw roku
docelowym(2020)

63

74-79

100

138-142

Źródło d|a
2O1Ot.

Eurostat

GUS

-7,8

-1

MF

4,'',Ut39.

5,2 25.

WEF

stntegia Rozwoju Kraju 2020 będzie róWnieżodniesieniemna gruncie
krajowym d|a nowej generacji dokumentóWstrategicznychprzygotoq^ń/anych
W Po|scena potrzebyprogramowania
środkóW
Unii Europejskiej
na |ata2014-2020,
(uwzg|ędniających
tj. umowypańnerstwai programówoperacyjnych
środki
z polityki
spójności,
wspó|ne'ipo|itykiro|nej WPR i Wspó|nejpo|itykirybołówstwaWPRyb).
WskazaneW strategiice|erozwojowei priorytety
w znaczącymzakresiewpisująsię
Wce|estrategii
uninej.Europa2020''i są z niąspójne.
3.4.Uwarunkowaniawynikającez po|itykiprzestrzenneipaństwa(Koncepcia
PrzestrzennegoZagospodarowaniaKraju 2030)
KoncepcjaPrzestrzennego
Zagospodarowania
Kraju2030 (KPZK 2030)jest
najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym
pzestrzennegokraju.zostałaopracowanazgodniez zapisami
zagospodarowania
przestzennym227 marca2003 r.Zgodnie
ustawyo planowaniu
i zagospodarowaniu
z Wymogamiustawowymiokreś|ono
także wynikającez KPZK 2030 usta|enia
i zaIecenia d|a przygotowywaniap|anów zagospodarowaniaprzeslrzennego
(pzpw).
Województw
przestrzennego
W dokumencieprzedstawiono
wizjęzagospodarowania
kraju
perspektywie
po|ityki
W
najb|iższych
dwudziestu|at, okreś|ono
ce|e i kierunki
zagospodarowania
krajusfużące,iej
uzeczywistnieniuoraz wskazanozasadyoraz
mechanizmykoordynacjii Wdrażaniapub|icznychpo|itykrozwojowychmających
istotny WpływteMoria|ny.Tym samym KPZK 2030 ma Wie|e cech strategii
przestrzennego
ogó|norozwojowej,
łączące|ementy
zagospodarowania
z czynnikami
't2
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rozwojuspołeczno-gospodarczego.
Proponowanew KPZK 2o3o nowe ujęcie prob|ematyki
zagospodarowania
przestrzennegokraju po|egana zmianie podejścia
do ro|i po|itykipŻestrzennej
państwa W osiąganiu nakreŚ|onychWizji rozwojowych.KPZK 2030 proponuje
zeManie z dotychczasowądychotomiąp|anowanjaprzestrzennegoi społecznogospodarczegona poziomiekrajowym,
Wojewódzkim
i|okaInymoraz W odniesieniu
do obszaróW funkcjona|nych,Wprowadza Współza|eżność
ce|ów po|ityki
przestzennej z ce|ami po|ityki regiona|nej,wiąże p|anowaniestrategiczne
z programowaniem
działańW ramachprogramóW
rozwojui programóW
operacyjnych
państwa
Współfinansowanych
ze środkóWUE, okreś|adziałania
w sferze
i instytucjona|nej
d|aWzmocnienia
efektywności
systemup|anowania
|egis|acyjnej
przestrzennegoi działańrozwojowych(w tym inwestycyjnych)
ukierunkowanych
teMorialnie.
3'5.Uwarunkowaniawynikające z ,,za|ożeńaktua|izacjistrategii Rozwo'u
WojewództwaŁódzkiego do roku 2020''
W związkuze zmianąuwarunkowań
zewnętŻnychsamorządWojewództwa
łódzkiegopodjąłdecyzjęo aktua|izacji
strategiiRozwojuWojewództwaŁódzkiego.
Jako misję strategii okreś|ono;
,,Prowadzeniezintegrowanej i terytoriaInie
ukierunkowanejpo|ityki zrównoważonegoroa oju' opańe| na wspołpracy
gospodarczej'budowaniuwięzi społecznychoraz tożsamości
regiona|nei'''
Misjata koncentruje
shategicznekierunkidziałańna:
przyszłości
(dobrobytu) regionu dzięki Wzmacnianiu
budowaniu
endogenicznychpotencjałóW
Województwaoraz Współpracygospodarcze,j'
zaróWnoWWymiarzeregiona|nym,
krajowym
i międzynarodowym;
- budowaniu powiązań między mieszkańcami i społecznościamioraz
sprzyjaniu kreowania tożsamości regiona|nej z uwzg|ędnieniem
Wie|oku|tUrowości
i różnorodności
regionaInej'
|stotą strategii Rozwoju WojewództwaŁódzkiego 2020 jest jej wymiar
teMoria|ny.okreś|aona ce|e i kierunki inteMencji publicznejoraz obszary
wspieraniadziałańprorozwojowych.
Będąc gtóWnymnazędziem ksztaftowaniapo|itykiregiona|nej'strategia
Wskazu,iena koniecznośćWzmacnianiai |epszego wkor.ystania unika|nych
potencjałóW
(tzw'kapitałówteMoria|nych)
tkwiącychW regionieoraz
rozwojowych
W Wyznaczonychobszarach funkcjona|nych.
Na potencjałyte
skumu|owanych
składająsię zaróWnozasoby występuiąceW sferze gospodarczej,spo,ł.ecznej
i
przestrzennej.Tym samym' osiągnięciespójnościW rozwoju na poziomie
regiona|nym (spójnośc terytorialna) uzyskane zostanie pop|zez rozwój
zróWnoważony
oraz spójny gospodarczo,społeczniei eko|ogicznie'Nowa zasada
pode.iścia
zintegrowanego
do rozwoju,poprzezodejście
od p|anowania
sektorowego
pozwo|iWłączyó
na rzecz budowyiWzmacnianiakapitału
W procesy
teMoria|nego,
rozwojowe
całąWspó|notę
samorządową.
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Rysunek 2' Polityka rozwoju - terytorialny wymiar spójności- schemat

sPÓJNoŚc

GOSPODARCZA

sPÓJNośc
sPoŁEczNA

sPÓJNoŚĆ
PRZESTRZENNA

przemianoraz niwe|owania
głóWnych
W ce|uWspieraniapozytywnych
barier
rozwojowych
W regioniea takżeefektywnego
Wykorzystania
zasobówrozwojowych,
po|ityka
rozwojubędzierea|izowana
w dwóch
'strategia..''' zakłada,że regiona|na
płaszczyznach;
_ horyzonta|nej,
odnoszącejsię do obszarucałegowojewództwa,
- teMoria|no-funkcjona|nej'
odnoszącejsię do obszarów miejskich'obszaróW
Wiejskich
oraz obszarówfunkcjonaInych'
Wymiar podstawowystanowi polityka horyzontalna realizowana na
obszaze ca|ego województwa i adresowana do wszystkich podmiotów
funkcjonujących w regionie. składająsię na nią hzy fi|ary rozwojuregionu
pozwa|ające
na zróWnoważony
rozwójWojewództwa
łódzkiego.
W ce|u |epszego Wykorzystaniaspecyfiki poszczegó|nych obszaróW
Województwaoraz 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|nychi adresowaną do podmioiów
funkcionuiących w wyznaczonych obszarach. Po|itykata opańa jest pzede
jednosteksamoządu terytoria|nego
wszystkimna wspołpracy
W ce|u iworzeniai
rea|izacjiprojektóWzintegrowanych.
Ten Wymiarpo|itykirozwojudaje szansę na
zmniejszenieska|ipo|aryzacji
iWłączeniesłabszychekonomiczniegminW procesy
_przestrzennego,
podmioty
rozwoju.W ramachprzyjętegopodejścia
funkcjona|no
uzyskają preferencjeprzy rea|izacjizintegrowanychprojektóWpod warunkiem
nawiązaniado WiodącychpotencjałóW
i funkcji'które stałysię podstawąde|imitacji
powyższych
obszarów.
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Strategiazakłada,że WsparciedotyczyćbędzieprojektóWodnoszącychsię
jednocześnie
(projektymiędzysektorowe)
W ramach
do różnychsfer działalności
konkrelnegoobszaru (teMorium)'Pozwo|ito na uzyskani€ największegoefektu
rozwojowego,przy respektowaniuzasady koncentracjiśrodkóWflnansowych
w czasiei orzestrzeni.
jest po|ityka skierowana do
częścią po|ityki terytorialno-funkcjona|nej
obszarów miojskichiobszarów wie|skich.Po|itykamiejskaodnosisię zaróWnodo
je gmin'Jednostkite, powiązanefunkcjona|nie
miast,jak i otaczających
i pod|egające
procesomurbanizacji,
wszystkie
tworząobszarymiejskie.obszaryWiejskieobejmują
pozaobszaramifunkcjona|nymi
gminyWiejskie
miast'
WWojewództwie,
strategia zakłada'że promiejskapo|itykarozwojowabędzie rea|izowana
popŻez projekty zintegrowaneW ramach obszaróW miejskich. oznacza to
preferencji
d|atego
Wprowadzenie
W kMeriachprzyznawanych
środkóW
finansowych
typuprojektóW
na obsza|ach
Narzędziem rea|izacji po|ityki terytoria|no.funkcjona|nej
jest róWnieżkontraktterytoria|ny.zgodniez po|itykąprzyjętą
miejskichi Wiejskich
na szczeb|u krajowym'podstawądla przygotowaniai uzgadnianiakontraktu
terytoria|nego
są obszary strategicznejinterwencji(os|) wynikającez założeń
poIitykipaństwa.
DziałaniaprowadzoneW ramachtych os| na poziomieregiona|nym
będą
Wspieraneprzez instrumentyrządowe' Jako podstawęd|a WyznaczeniaosI
szczegó|nieistotnychd|a rozwojukraju,w regioniełódzkimprzyjętotypy obszaróW
wskazane w,,KrajowejStrategiiRozwojuRegionalnego2010 - 2020; Regiony,
Miasta'obszaryWiejskie',.
są to:
_ ŁódŹije'iobszar
funkcjona|ny,
- ośrodki
_ miastapowiatowe
powyżej
20 tys. mieszkańcówi ich
subregiona|ne
obszaryfunkcjonalne,
. miastapowiatowe
tracącefunkcjespołeczno.gospodarcze,
- obszaryWiejskieo słabejdostępności
do usługpub|icznych.
i umoż|iwiającym
wykorzystanied|a rozwoju
E|ementemuzupełniającym
potencjałóW
unika|nych
Wewnętrznych
z|oka|izowanych
na obszarach miejskich
i Wiejskich,są obszary strategiczneiinterwencjiwynikaiącez po|ityki rozwoiu
sieciTEN-T'
woiowództwałódzkiego.Są to obszarybędąceW strefieoddziaływania
(Transeuropejska
(TEN.T)
siećtranspońowa
jest po|ityka
po|ityki
Kolejnyme|ementem
teMoria|no.funkcjona|nej
odnosząca
się do wyspeciaIizowanychobszarów funkciona|nych.zostałyone Wskazaneze
polencjałóW
Wzg|ęduna jedno|itość
endogenicznych
będącychgłownym
czynnikiem
rozwoju oraz powiązaniafunkcjona|no-pŻestrzenne
W układachwewnętznych
Województwa
i jego
i ponadregiona|nych'
Wpływające
na WzrostkonkurencyjnoŚci
Po|ityka rozwojowa W ramach obszarów
rozwój społeczno-gospodarczy.
funkcjona|nychrea|izowanabędzie popŻez projektyzintegrowane,opańe na
partnerstwiei WspółpracyjednosteksamorząduteMoria|negooraz podmiotóW
działających
W obszarze.
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potencjałów,
uzyskanieefeKu synergii
istniejących
to Wzmocnienie
Umoż|iwi
Wyznaczone
finansowych.
środkóW
Wykorzystiania
i Wpłynie
na Wzrostefektywności
wyspecja|izowaneobszary funkciona|nesą obszaramistrategicznejinterwencii
wynikaiącymiz po|itykirozwoiuwojewództwałódzkiego.

16

I

MIASTARAWA MA-ZOWIECKA
STMTEGIA ROZA,/OJU

4. D|AGNoZASTANUWYJśc|oWEGo
4.1.opis znaczeniapołożenia
ifunkciijakie pełnimiasto Rawa Mazowiecka
łódzkiego.
Współ|zędne
RaWaljlazowieckajestjednymz miastWojewództwa
geograficzne
znajduje
się
|oka|izacji
miastato:20.'10,E51.45.N'RaWaMazowiecka
pomiędzydwiemawie|kimiag|omeracjami
(łódzką
i
Warszawską).
obszar
miejskimi
miasta polożonyiest na WysoczyŹnieRawskiej nad rzeką RaWką która jest
prawobrzeżnym
doplywemBzury.
Rysunek 3- Lokalizacja miasta na tle kraju
ooriixa
. ol.mł

aBYrcecz

a ru.Lri
.i|.Lc€

a
o xuor

. E*oł

f|ódlo: opracowaniewlasne

Powierzchnia
miastawynosiI 427 ha, pr4 czym'.
_ gruntyornezajmują
514ha'
' łąki41ha,
pastwiska47 ha.
ro|nychw stosunkudo powieŻchnigminy
ProcentowyudziałpowierzchniUżytkóW
wynosi46,81%.
jest W następujących
od|egłościach
od
Miasto RaWa |Vazowieckapołożone
najb|iższych
dużychmiast:
_ Łódź- 54 km'
- Warszawa- 77 km,
_ TomaszóWMazowiecki-33 km,
- Skierniewice
- 25 km.
17
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położenie,
możnadojechaćdo
z RawyMazowieckiej
ze Wzg|ęduna centra|ne
państwami,
przejść
granicznych
W czasie królszym
z sąsiadującymi
wszystkich
n i ż8 h .
Dużą za|etą Rawy Mazowieckiejjest korzystna |oka|izacjaW układzie
komunikacyjnymkraju. Miasto położonejest nieda|ekoŁodzi' przy drodze
2005 r' zostałaoddanado użytku
W |istopadzie
ekspresowe,i
s8 Warszawa-Wrocław.
obwodnicamiasta' usprawniającakomunikacjęna odcinku Warszawa - ŁódŹ'
W strykowieprzecinająsię autostrady
ok.50km od RawyMazowieckiej
W odległości
A1 i 42.
Wąskolorowej
MiastoRaWaMazowieckależyrównieżna trasie|iniiko|ejowej
(,'Ko|ej
Biała
Rawska
Wąsk.
RaWa
|\4azowiecka
750 mm RogóW osobowy
(W
tym
która umoż|iwiatranspoń towaróW
WąskolorowaRogóW-RaWa-Biała''),
oraz
transporterach)
wagonówtowarowychna Wąskotorowych
norma|nolorowych
granicystrefprzemysłowych'
przewózosób. Liniako|ejkiprzebiegaWzdłuż
Według k|asfikacji odpowiadającejpoziomom Nomenk|aturyJednostek
TeMoria|nychdo ce|ów statystycznych,Rawa Mazowieckana|eżydo podregionu
skierniewickiego.
W któregoskładWchodzątakŹe:
Miastojeslsto|icąpowiaturawskiego,
MiastoiGminaBiałaRawska,
' Gminacie|ądz,
GminaRawal\4azowiecka,
- GminaRegnóW,
GminaSadkowice.
Powiat lawski znajdujesię We Wschodniejczęściwojewództwałódzkiego,
graniczącz województwemmazowieckim.Loka|izacjamiasla W powiecierawskim
poniżej.
zostałaprzedstawiona
Rysunek 4. Lokalizacja Rawy Mazowieckiej na tle powiatu rcwskiego

fńdło: opncowanie v,lłasne
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MIASTARAWAMAZOWIECKA
STRATEGIAROZA./OJU
W związkuz |ym' ż'eRaWa Mazowieckajest miastempowiatowym'pełni
mieszkańcóWmiastai powiatu.
Ważnefunkcjezwiązanez obsługąadministracyjną
Na terenie miasta znajdująsię siedziby władz samorządowychoraz instytucji
_ gospodarczego.
ważnychd|arozwojuspołeczno
z SamorządamiMiast:Nyirbótor(Węgry)oraz
WładzemiastaWspółpracują
Boskowice (czechy) - zawańe zostały umowy miast pańnerskich'
Współpracy.Prowadzonesą także
z zamia|emotwieranianowych moż|iwości
Współpracy'
PontA Moussonwe FrancjiWce|unawiązania
rozmowyz samorządem
4.2.Środowisko przyrodnicze
hydro- regiona|nym
obszarmiaslaznajdujesię na południowo
Pod Wzg|ędem
- WschodnimskrajuRegionuKujawsko-Mazowieckiego'
którystanowipołudniowo
Na
obszarze
miasta
wschodniskraj MakroregionuzachodniegoNiżu Po|skiego.
Występują
tzy pięlraWodonośne:
- Jury,
_ Trzecio|zędu,
czWańorzędu.
wyróżnić
do|inyrzek:Rawkii Rylki'
Na tereniemiastamożna
Rzeka Rawkajest typowąrzeką nizinną Rawka początkowopłynieprzez miasto
korytem
RaWę MazowieckąW kierunkupółnocno_ Wschodnimwyprostowanym
pob|iżu
parkmiejski'W
przezterenzabudowany'
boiskai ruinzamkuoraz ogródków
Za mostem ko|ejowymRawka opuszcza granice miasta. Po obu
działkowych.
jest parkw sty|uangie|skim'
któryzostałWpisany
brzegachrzekiRawki'usytuowany
WI
Parktenzostałzałożony
do rejestruzabytkóWorazobjętyopiekąkonserwatorską
połowieX|x w. Rawka stanowi ma|owniczyrezeMat przyrody,który wraz z
miejscemrekreacji.Wody Rawki tworzą56 _
otaczającąoko|icąjest atrakcyjnym
z
hektarowyza|ew"Tata/,,gdzie poza częściąrekreacyjnąznajdujesię rezeN,ra|
pŻez IicznegatunkiptactwaWodnego.
zamieszkałymi
Wysepkami
- Ry|kę(mającąna
W granicachmiasta Rawka przyjmujedoptywprawobrzeŹny
około28 km)'
tereniepowiatuprzebiegdługości
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Rysun* 5. tueka Rawka,rczeruatpnyrody

fńdło: Mabnałypronocyjn, niaata RawaMafowiecKa,

Lośnictwa
RezeMat wodny Rawka zostałutwoŻony zal?Ądzenitm Ministm
za rezenłat
i PrŹemysłuDrzewnegoz dnia 24 |istopada1983 r. w sprawie uznania
przyrody.RozciągasĘ on na tereniegmin:
- felechlinek,
- Koluszki,
- JeŹóW
. Gfuchów,
- Rawa l{uofllocka'
. Nowy Kawęczyn,
- Skiemiewice,
- Bo|imów'
- NieborÓW
Rawa
Powierzchnia rezerwaru wynosi 487 ha, zaś na terenie miasta
Mazowiscka rezeMat zaimuiel46'95 ha' w tym:
- 88,97ha - wody,
- 51,65ha - uĄ^kirolne'
_ 6,33ha - |asyi zarośla.
97 km'
Reze atem'obięto rzekę Rawkę od iej żńdel do u|ęciao dfugości
odcinkami
wJaz z rozgaĘ7jgniami koryta ]zeki, starorzeczami, do|nymi
prawobrzeżnych dopływów: Krzemionki, Korabiewki, Rokity i Grabinki oraz
pasamiterenuo szerokości10 m.
przybrŹeżnymi
nizinnej
Cdem ochronyjest zachowaniew naturalnymstanietypowejrzeki

STMTEGIAROZWOJUMIASTAMWA MMOWIECKA
jejdo|inyorazśrodowiska
średniej
Wie|kości,
Wruzz k|ajobruzem
życiaWie|urzadkich
i chronionych
roś|in
i zwierząt.
Wzdłuż
całejdfugości
zeki obserwujesię występowanie
chronionych
zt,/ierząt:
'1984
bobra i Wydry'Bobry Wprowadzono
sztucznieW
r. W i|ości12 sztuk. BÓbr
jest
jest
gryzonia
uważany za największego
Eurazji, zWierzęciem
si|nieteMoria|nym,
rodzinnymi monogamicznym,
Wiodącymnocny tryb życia.W Po|sce bóbr jest
gatunkiemczęściowo
Wydrauznanajesl za gatunekrzadkii zagrożony
chronionym.
Wyginięciem.
Jest gatunkiem
chronionym
W Większości
krajóWEuropy,W Po|sce
pod|egaochroniełowieckiejijako rzadki gatunekWymienianajest W czerwonej
księdzezwierząt.spośródcałejsieci Wodnejbyłegowojewództwaskierniewickiego
Wydry zasied|ająjedynie rzekę RaWkę. Brak Wydr na pozostałychrzekach
spowodowanybył zanieczyszczeniemrzeki Bzury która stanowi barierę d|a
rozprzestrzeniania
się tego galunku.W obecnejchwi|iwystępowanie
Wydrna rzece
jest
Rawce
zagrożone
z powoduizo|acjitejpopu|acji'
pob|iżu
W
Rawy MazowieckiejWystępująinne rezeMaty przyrody.są to:
''Babsk''
(|as dębowo - sosnowyz udzialem |ipy drobnolistnej
rezerwaty|eśne
naturalnegopochodzenia'W wieku 80''170|at)oraz ''Trębaczew'(największena
Mazowszuskupiskomodrzewi,którychwiek okreś|a
się na ok.100.160|at).
Występu.iące
W oko|icy|asyWyróżniają
się bogactwemoraz różnorodnością
faunyi
flory.
K|imat panujący na obszarze miasta jest charakterystyczny
dIa Po|ski
środkowej.
Najciep|ejszym
miesiącemjest |ipiec(+19.c)' najzimniejszym
styczeń
G3.5.c)' srednia roczna suma opadóW- 540 mm. Wiatryprzeważniezachodnie
. zachodnie'
Iubpołudniowo
okresWegetacji
180-210
dni'
przyrody,są to:
Na tereniemiastaRaWaMazowieckaznajdUjesię 7 pomnikóW
- 3 dębyszypułkowe:
. 2 p|zyP|'Piłsudskiego'
. 1 pzy ul.Tomaszowskiei,
- 3 Wiązyszypułkowe:
. 1 PtzYul. Reymonta,
. 2 przyul. Mickiewicza,
- 1 klonjawor- pzy ul.Tomaszowskiej,
o obwodachod 230 do 355 cm i wysokości
od 16 do 22 m' Drzewate przelrwały
'100
około |ati stanowiądużąWańośó
historyczną
i krajobrazową.
granicach
W
administracyjnych
miastaok. 68 ha powierzchnistanowią|asy,
w tym 22 ha to |asypaństwowe,7 ha JsT' 35 ha |asypryWatnei 4ha powiatowe.
powierzchni
Powierzchnia
lasóWstanowi
4'05%ogó|nej
miasta'
4.3.Dziedzictwokulturowe
Do najciekawszych
zabytkóWku|turywpisanychdo rejestruzabytkówp|zez
Wojewódzkiego
Konserwatola
zabytkówza|iczająsię:
_ ruinyzamku KsiążątMazowieckich
z X|V W',
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STRATEGIAROZWOJUMIASTARAWAMMOWIECKA
zabytkowaWi||az ,|930 roku przy u|. Łowickiej_ siedziba Muzeum ziemi
Rawskiej(zdjęcieponiżej)'
grodziskowczesnośredniowieczne
z X|lIwiekuzwane'Anie|skąGór{',
parkmiejskiusytuowany
X|X W - uznawanybył
nad rzekąRaWkąz I po,łowy
za jeden z piękniejszychparkóWW sty|uangie|skimna terenie Księstwa
Warszawskiego,
ratuszz I połowy
X|X Wieku(siedzibawładzmiasta),
neok|asycystyczny
jezuickiego'
póŹnobarokowy
kościół
Wrazz budynkiemdawnegoko|egium
z końcaxV|||W',Wrazz klasztorem'
Kościół
oo.PasjonistóW
_
X|VW.
i szpitalŚw' Duchaz ||połowy
Kościół
ewange|ickoaugsburski
Rysunek6. MuzeumZiemi Rawskiei

Zródło:lntemet

Pęez teren miasta Rawa Mazowiecka przebiega |inia zabytkowej Kolei
RogóW-Rawa.Biała.
całość
trasyjako układtorowyi komunikacyjny
Wąskotorowej
układ przestrzennyjest Wpisana do rejestru zabytków i objęta ochroną
obiektamizabytkowymiko|ei
Ponadtoszczegó|nieWyróżnionymi
konserwatorską.
wąskotorowej
na tereniemiastaRawaMazowieckasą:
- budynek
dworcakolei(1920r.)
- parabo|iczny
mosl kratownicowy
z jazdądo|nąna Żece Rawce(1928r.).
4.4.Sytuaciademograficzna
4'4'1. Ana|iza i struktura stanu Iudności
Według stanu na 31'12.2007r. |iczba |udności'Wg faktycznego miejsca
zamieszkania' na terenie RaWy Mazowieckiejwynosiła17 656. PoróWnanie |iczby
ludności,
wg faktycznegomiejscazamieszkania,z terenu miasta Rawa Mazowiecka,
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STMTEGIAROAA/OJU
powiatu]awskiegoiwo.iewództwałódzkiego'w |atach2008 oraz stanu |udności
2012,pŻedstawiaponiższatabe|a.
Tabela 2' Ludnośćwg faktycznego miejsca zamieszkania ogółem(na 31.Xl)
Lata

200E
Miasto Rawa
Mazo'lriecka
zmiana96w stosunku
do rokupopŻedniego
Powiat Rawski

miasto

w|eŚ
Wo|ewództwoŁódzkie
miasto
wieś

Powiatu
% |udności
o/o|udności
Województwa

2009

2010

2011

2012

17 567

1 75 U

17866

17 850

1 78 1 9

-0,50%

-0,070

1,74%

-o,12yo

-0,'150/"

49 764

49 612
21 091
28 521

49 295
20 798
28 497

49 053
20 701
28 352
2 s4886r 2 il1 432
1 638 657 1 630 989
910 204
910843
35,64%
35,79"t
0,69%

0,69%

49 840
21 137
28 703
g2
2
436
1 622 813
919623
35,85%
0,70%

21 098

28 666
2 533681 2 s24 651
1 615408 1 606 066
918273
918 585
35,920/.
35,86%
o,7oyo

0,71%

GUS Bank DanychRegbnalrrych

wkres 1. stan ludnościmiasta Rawa Mazowi€cka, wg fawcmego mietsca
zamieszkaniaogółem

fródlo: opracowanieWksne na podstawieGUs, Bank DanychRągionalnych

Liczba |udnościogółem' na dzień 31.X||' Wg faktycznego mieisca
z roku 2008, nasĘpit
stanu ludności
zamieszkania,w roku 2o,|2stanowi98'59o/o
poptzednich.
populacji
o 0,31%w stosunkudo lat
spadek
miasta RaWa MazowieckaW ludności
Udziałprocentowy|iczby |udności
w roku2012.
PowiatuRawskiegoWynosit35,64%w roku2008i Wzróstdo 35'92o/o
procentowy
Łódzkiego'
w
ana|izowanym
w |udnoŚciWojewództwa
Ana|izującudział
okresiewahałsię między0'68 0'71 %.
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Większączęść|udności
zamieszkałej
na terenieRawyMazowieckiej
stanowią
popu|acji
kobiety.Udziałkobietw
miastad|a ana|izowanego
okresu (|ata2008 2012),stanowiod 51,94o/o
do 51,87%,co powoduje,iż udziałmężczyznosiąga
poziomnieznaczniepŻeryższąący48o/o.
W roku2012,zgodnieze stanemna dzień
31.X||' |iczba kobiet zamieszkującychRawę Mazowiecką wynosiła 9 243,
zaśmęfczyzn 8 576,
Tabela 3. struktura ludnościwg fawycmego miejsca zamieszkania wg płci
Miasto Rawa Mazowiecka
ogółem'w tym:

mężczyźni
kobiety

2008
't7 567
a 443
9 124

2009

Lala
2010

2011

2012

17 554

17866

17 850

17 419

8 379

a 62',1
I245

8 603
9 247

8 576

I 175

9 243

Wykres 2. struktura ludnośclogołemzo względu na płeć

..''

Opmcowaniewksne na podslawbdanychAUS, BankDanychRegbnalnwh

Ana|iza struktury |udności pod Wzg|ędem wykształcenia zostata
pzeprowadzona na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2011 r.
uwzg|ędniono
|udność
z terenuWojewództwa
łódzkiego,gmin miejskich'powialu
rawskiego,oraz Rawy Mazowieckiejz podziałemwyksfałceniana następujące
kategońe:
- Wsze,
_ średnie
ipo|icea|ne.
średnie
zawodowe,
_ średnie
po|icea|ne.
i
ogó|noksztatcące,
średnie
- zasadniczezawodowe,
- gimnazjalne,
- podstawowe
ukończone,
24
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-

podstawowe
szko|nego.
nieukończone
i bez Wykształcenia

(nie ujętaW poniższym
zestawieniu)
dotyczygrupy
Pozostałacześćludności
wykształcenia szko|nego, bez
Wykształcenia podstawowego,
bez
oraz o nieusta|onym
Wykształceniu.
W poniższej
tabe|ipŻedstawionezostały|iczby
Iudności
z uwzg|ędnieniem
Wykształcenia.
Tabela 4. Liczba mieszkańców wg poziomu wykształceniaw 2011 roku

tódżkl.

ńBk|

RaM Mdowrecka

2$36a]

360858

Ę7 827

2u07a

282a21

350511 1M2fr

1053930

160575

2U431

171114

120667

172740

/66'45

14/9151

2002a3

l6JJ$

112964

16Ilsł

4976/

5095

a178

7912

2230

5576

232a

21244

] l83

4219

3 5'4€

1o.|3

3573

1 126

52a

7912

3959

4ś4

I ll/

2oo3

17 850

2 937

3245

2654

1 615

3 bO3

I 180

1560

1275

27aź14 u413
1

3189

s57

1m2

3451

639

2311

aag

2524

357

n6

1 ll1

427

a3s

12ń

42

l 3l3

l85

Żńdlo: 1' Narodowy spis Powszechny Ludnościi Mieszkań 2011 _ województwo Łódzkie.2'
Podstawowe informacje ze spisóW pawszechnych - gmina mieiska Rawa Mazowiecka3'
wojewódzf",lohódzkie,podregiony'powiaty'gminy2010

wyższaod
Wykształcenie
Wyższeposiada16'72%|udności.
Jest to Wańość
powiatu
d|a
rawskiego.
Wskaźnika
d|awojewódzMra,
o|azwyższaod WskaŹnika
przedzia|e
Wiekowym,
Wśród|udności
z terenu miasta,W ana|izowanym
wykształceniem
ludności,
natomiast
udział
kobiet
z
kobiety stanowią51,82%
Wyższym Wśród osób posiadającychtakie wykształceniestanowi 59,83%.
D|a Województwa
łódzkiegokobietystanowią52,82%|udności,
natomiastkobiety
z Wykształceniem
wyższymstanowią55,50o/o
|udności
z takimwykształceniem.
poniŹej,
Ana|izarozwoju|udności
miasta RaWa Mazowieckaprzedstawiona
oraz sa|da migracji'
opańa zostałana danychdotyczącychprzyrostunatura|nego,
jest bowiemichWypadkową
Rozwój|udnościowy
Przyrost natura|ny- róŹnica pomiędzy|iczbąurodzeń i liczbą zgonów w Rawie Mazowieckiejod ki|kulat utrzymujesię na podobnympoziomieijest
dodatni. P|zedstawionaponiżejana|izadotyczy|at 2008 - 2012 (GUs - Bank
DanychRegionalnych).

25

t-

STMTEGIA ROZVVOJUMIASTARAWA I\,IAZOWIECKA

Tabela 5' Ruch naturalny wedługpłci
ogołem

2008
2009
Urodzeniaż!rye
osoba
osoba
osoba

183

147

koblety

osoba
osoba
osoba

ogołem

osoba

mężczyżni
kobiety
ogo€ m

mężczyżni

męfczyżni
kobiety

osooa
osooa

2010

201'l

215
108
107

210
107

188
95

103

93

94
98

164
101

177

127

92

78

't53

85

49

94
59

33

61
17
44

39
0
39

BB
95
zgony ogółem*
92

63
Przyrostnaturalny
36
51
55

7

40

44

'w |atach
2010oraz2012brakfgonównoworodków
zńdlo:GUs- BankDanychRegionalny(h

15
18

2012
't92

Dla ana|izowanegookresu zdecydowanienajwyższyprzyIost natura|ny
odnotowanoW roku 2011, natomiastnajniższyWskaŹnikprzyroslu natura|nego
dotyczy roku 2010. TendencjeW zakresie przyrostunatura|negoogółem,oraz
poniższy
W podzia|ena chłopców
i dziewczętaprzedstawia
Wykres.
Wykres 3. Przyrost naturalny w latach 2008- 2013

fródło: GUs, Bank Danych Regionalnych.
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Tabela 6' Ludność- Dodstawowewskaźniki
2008

2009

2010

2011

2012

osooa

1 267

1 267

1 251

1 250

1 244

osoba

108

109

107

107

108

pata

72

8,1

6,5

5,9

osoba

10,4

12,2

10,5

10,8

osooa

8,3

9,3

7,'l

8,6

osooa

2,0

2,9

3,4

2,2

wskaźniki
Ludność
/ 1 km,

Kobiety/
1o0 męŻczyzn
Mażeństwa/
1000|udności
Urodzeniażywe/
1000ludności
ZgonyI
1000|udności
Przyrostnaturalny/
10o0|udności

11,7

1,8

GUS - Bank Danych Regi5nalnych

Pomimododatniegopzyrostu naturalnegodla Rawy Mazowieckiei,miasto
W ana|izowanym
okresie' Wyjątek_
się ma|ejącą|iczbą|udności
charakteryzuje
odwrócenietendencjispadkowej_ stanowirok 2010' w którym |iczba |udności
Wynosita17866 osób, W stosunkudo 17 554 osób w roku popŻednim(Wzrost
tabe|aponiżej.
co i|ustruje
o 'l,78%).Powodemjestujemnesa|domigracji,
Tabela 7- Migncje na pobyt staływedługtypu i kierunku
WEkaźniki
ogo€ m
miasta

osoba
osoba
osoba

zagranica

osoDa

ogółem
mlasta

osoba
osoDa
osoDa
osooa

zagranica
ogółem
miasta

2009
2008
Zameldolavanla
133
124
52
44
76
5

wym€ | dotvanIa
2't2
234
102
84

osoba
osoba
osoba

zagrantca
osooa
' GUS - Bank Danych Regionalnych

131

125

3
saldo mlgracll
-79
- 110
-32

2010

2011

2012

116
41

136
55

125
48

79
2

74
3

195
85
108

213
79
134
0

192
99
88
5

-79

-77

3

-44

-24

-55

-49

-55

3

2

2

-51
-14

się w obecnymczasie ubytek
Jest to niepokoiącalendencja.Utrzymujący
rozrodczeji zawodowejmożespowodować
aktywności
|udności
w Wiekunajwiększej
da|sze niekorzystne zmiany W struktuze bio|ogicznej|udnościi trendy
procesustarzeniasię |udności
się zapoczątkowaniem
demograficzne'objawiające
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przejawiającej
oraz Wzroslu
się stałymzmniejszeniem
Iiczebności
dziecii młodzieŹy
Iudności
w Wiekupoprodukcyjnym.
Większości
W re|acjachmiędzy
odpływmigracyjny
następujeW przeważającej
w Wieku
miastami'co związanejest głóWnie
z przemieszczaniem
się |udzimłodych
iW konsekwencjiatrakcyjniejszej
od 20 do 30 lat, w celu zdobyciaWykształcenia
pracy.Przyczynąodpływu
opróczWymienionych
migracyjnego
z RaWyMazowieckiej,
izamożnychdo
wyżej,jest dodatkowoprzemieszczaniesię osób Wykształconych
pracę'
poprzez
większycha9|omeracji
naukę' handel usługi.Przemjeszczenia
z osied|ize starą zabudową
Wewnątrzsamego miastadotycząodpvwu |udności
mieszkaniową do domóW jednorodzinnych budowanych na osied|ach
jednorodzinnych
na tereniemiasta.srodkiemna zatrzymanietychtendencjibędzie
p|anowanana najb|iższe|ata rewita|izacjamiasta' W pierwszejfazie będzie
rewitalizowane
centrumRawyMazowieckaej.
Dane dotyczące stosunku |iczby osób w Wieku produkcyjnymdo
poprodukcyjnego,
kształtują
się na poziomie
z punktuWidzeniastruktury|udności,
potencjału
W RawieMazowieckiej.
zapewniającym
rozwóji Wykorzystanie
Iudzkiego
strukturaWiekowa|udności
Rawy MazowieckiejWskazujena Większeniż
przeciętnei|ościmieszkańcóWW Wieku przedprodukcyjnym
oraz produkcyjnym'
inwestorów
co może stanowićdodatkowyatut z punktuwidzeniapotencja|nych
poszukujących
pracowników
na tereniemiasta.
procesustarzenia
początekintensyfikacji
Jednakmożnatakżezaobserwować
przejawiającej
Iiczebności
dzieci imłodzieży
się |udności
się stałymzmniejszeniem
orazwzrostuIUdności
w Wiekupoprodukcyjnym.
W Wieku największej
Utrzymującysię W obecnymczasie ubytek |udności
zmiany
może
da|sze
niekorzystne
aktywności
|oz(odczeii zawodowej
spowodować
w struktuzebio|ogicznej
Iudności
i trendydemograficzne.
Ana|izastruktury|udności
miasta Rawa Mazowiecka, pod Wzg|ędemWieku
grupy:
uwzg|ędnia
następujące
- w wieku pzedprodukcyjnym
- zaróWnokobiety'jak i męż.czyżni
do '17 roku
życia,
_ W produkcyjnym
pracy):
(zdo|noścido
- kobietyw wieku18 - 60 lat,
- mężczyźni
w wieku18_ 65 |ata'
- w poprodukcyjnym:
. kobiety
powyżej60
rokużycia'
powyżej
mężczyŹni
65 rokużycia.
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Tabela 8. Ludnośćw wieku pnedprodukcyjnym (17 lat i mniej)' produkcyjnym
i poprodukcyjnym wedługpłciw Rawie Mazowieckiej
2010
2011
2012
2008
2009
o9ółem
ogółem
mężcfyżni

kobiety
ogo€ m
rnężąyżni
kobiety
ogólem
męfczYżni
kobiety
ogÓł'-.m

mężczyźni
kobiety

17 554 't7 866
1 7567
osoba
I443
8 379 I621
osoba
I 124
9 175 9 245
pr.odprodukcylnym
w wleku
osoDa
3 375
3 349 3 255
'I 699 1 689
osooa
173
'|650 1 566
16r'1
osooa

osoba

w wiekuprodukcylnym

osoba

11 876

11 786

5 993
6 046
5 793
osoba
5 830
poprodukcyJnym
w wloku
2419
osoDa
2 316
osooa
663
687
1 653
1 732
osoba
osoba

GUS - BankDanych Regbndnych

17 850 ' 1 78 1 9
8 603
8 576
I243
I247
3 205

3 193

1 668

1 662

1 537

1531

12015 11891 11703
6 208 6 1 5 9 6 092
5 807
5 732 5 6 t I
2 596
724

1 872

27U
776
1 978

2923
822

2 101

Wk!:: 4' strukturaludnościogółem'

zńdło: GUs, Bank DanychRegionalnych

Rawy Mazowieckiejwskazujena większe niŹ
slruklura wiekowa|udności
przeciętnei|ościmieszkańcówW wieku pęedprodukcyjnym
oraz produkcyinym,
inweslorów
co może stanowićdodatkowyatut z punktuWidzeniapotenc,ia|nych
poszukujących
pracownikóW
na tereniemiasta.
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Tabela 9, Udział ludności według ekonomicznych
ogołem
2008
2009
prfedprodukcyjnYm

w wiekuprodukcyjnym
poprodukcyjnym

%

19,2

o/o

67,6

%
' G I I S - B a n k Danych Regionalnych

grup wieku w "ń ludności

19,1

2010

2011

2012

18,2

18,0

17,9

67,3

66,6

65,7

15,4

16,4

13,2

Tabela 10. Wskażnik obci ążenia demograficznego
2009
2008
w wieku
|udność
48,9
47,9
na 100osÓb osoba
nieprodukcyjnym
w wiekuprodukcyjnym
wwieku
Iudność
12,7
poprodukcyjnym
68,6
na 100osób
osoba
przedprodukcyjnym
w wieku
IudnośÓ
w wieku
19,5
20,5
poprodukcyjnym
osooa
na 100osób
w wiekuprodukcyjnym

2010

2011

2012

48,1

50,'l

52,3

79,8

85,9

91,5

2t,6

23,2

25,0

GUS - BankDan

Ana|izującstrukturę|udnościmiasta RaWa Mazowiecka pod Wzg|ędempłci'
i produkcyjnymWiększągrupę stanoW.ą
zauważasię' iżW Wiekuprzedprodukcyjnym
męilczyini' podczas gdy WśródpopuIacjibędącejW Wiekupoprodukcyjnym,kobiety.
Dodatkowo p|zewaga męŻczyzn W dwóch pierwszych grupach nie jest tak
do 71,88%
zdecydowanajak kobietW grupietrzeciej'które stanowiąod 71,37o/o
W Wiekupoprodukcyjnym'
ogółuIiczby|udności
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Wykres 5. struktura ludności ogółem w wieku przedProdukcvinvm (17 lat
i mniej)Wedlugpłci
17aO

@
1650

1550

1S00

14oo I

żo11

2010

2012

Żródło: GUs, Bank Danych Regianalnych

Wykres 6. struktura ludności ogółem
pracy) Wedługplci

wieku produkcyjnym

(zdolności do

L] mężczyżni l kobi€ t v

6300

I

@

6200 -

2009

fródło: GUs' Bank Danych Regionalnych

@

@

2011-

zt tf
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Wykres 7. struktura ludności ogółem w wieku poprodukcyjnym według płci
. mężczyźńi r lobiety

@

2ooo r

@
t5oo

5oo

OF

2ooa

20to

20lt

fród|o: GlJs, Bank DaIrychRegionalnych

zmiany podstawowych
zjawiskdemograficznych
w Rawie Mazowieckiejsą
objawemukształtowania
się nowegomode|urodziny'Z,iawiskoto jest wyrazem
bardzo szybkiegoprzyslosowaniasię popu|acji|udności
Rawy do nowej sytuacji
ekonomicznej.
sytuację znaczącego obniżania się liczby |udności W Wieku
przedprodukcyjnym
warunkuiąnastępujące
czynniki:
_ struktura|ne(ograniczeniepzez państwo oraz pracodawcówświadczeń
socja|nych,
złasytuacjana rynkupracy),
' ku|turowe(spadekznaczeniaWańościi norm,dążeniedo samorea|izacji'
zmianapozycjikobietyw rodzinie,konsumpcjonizm),
- techno|ogiczne
podniesienie
(rewo|Ucja
informacyjna,
zakresie
śWiadomościw
regu|acji
urodzeń).
pzesuwaniems.ę
zmianyW struktuzeIUdnościwg
Głębokie
Wieku,Wywołane
wfy i nify demogra|icznych'spowodują okreŚ|one konsekwencjeW Wie|u
dziedzinachżycia.spadek |iczbydzieci Wplyniena kształtowanie
się sieci szkoł
iprzedszko|ioraz możewpvnąćna |ikwidację
szkó,łna różnympoziomienauczania,
|eczz drugiejstronyułatwidoslępdo szkółiw da|szejperspektnviemożewpływać
na WzrostpoziomuWykształcenia
Iudności.
spadek |iczby|udności
zmniejszynacisk na rynek
w Wiekuprodukcyjnym
pracyi doprowadzido zmniejszeniarozmiarówbezrobocia.Natomiastwzrost|iczby
ludzi starszychbędzie wywierałwpływna system świadczeńspołecznych,
rynek
Wyrobówfarmaceutycznych,
zapotrzebowanie
na różnegorodzajuusługina rzecz
Iudności.
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4.4.2.Prognoza stanu Iudności
Prognoza |udności
zostałaopracowanana podstawiewskaźnikóWzmian
liczby |udnościposzczególnych powiatów'opracowanejprzez GUS d|a |udności
Wg
prognozowanej
wykorzystane
Wieku'Do okreś|enia
Iiczbyludności
zostaływskaŹniki
dla miast powiatu rawskiego (opracowanieGUs dotyczy łącznie|udnościz terenu
miast BiałaRawska i RaWa Mazowiecka).
PrognozowanaIiczbamieszkańcóWprzedstawiaprzewidywanestany ludności
faktyczniezamieszkałejW Rawie Mazowieckiej(mieszkańcysta|ioraz przebywający
czasowopowyżej
w dniu31 grudniakażdegoroku'
dwóch miesięcy)
stan Wyjściowy
3'1 grudnia2002 r jest opańy na wynikachNarodowegospisu
Powszechnego2002 r
Poniższy Wykres przedstawia prognozę |iczby IudnościWg faktycznego
miejscazamieszkania,dla miasta Rawa Mazowiecka,do roku 2030.

Wykres 8' Prognoza ludnoścido roku 2030
oo^

17.'l

l,soo

'
.
DDo-_,

:,,

.

^

159tÓ.

161r.

a
15'ż5.

fródlo: GUs Proanozaludności
na lata200?2030

zgodnie z prognoząsporządzonąw 2oo2 roku' |iczbamieszkańcóWmiasta
w roku2030 powinnawynosić16 060 osób. oznacza to' że |iczba|udności
do roku
poróWnaniu
2030 W
z rokiem2008 możeu|eczmniejszeniuo 967 osób' tj. 5'50%
stanu Wyjściowego'Ana|izując liczbę mieszkańcóW W |atach 2002-2012 widać,
iż |zeczwiste tempo zmniejszaniasię |iczby mieszkańców RaWy Mazowieckiejjest
jednak mniejszeniż przewidwano (wg prognozyW 2012 miałobyć 17515 osób'
jest 17819).Prognozowanystałyspadek |iczby mieszkańców miasta
a rzeczywiście
na|ężyrozpatryWaćjako zagrożenie_ tendencjęniepokojącą.ce|em zapewnienia
dodatniegosa|da migracjinależydołożyć
Wsze|kichstarań, aby uczynić miasto
atrakcyjnym d|a mieszkańców i przyjezdnych, zarówno pod wzg|ędem
gospodarczym'jak i społecznymczy turystyczno-rekreacyjnym
i kU|turalnym.
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4.4.3.Bezrobocie,rynek pracy
wg faktycznegomiejsca
W roku 20'13liczba osób W wieku produkcyjnym,
12 507,tj'69'94% ogółuIudności.
wynosiła
zamieszkania,
Bezrobociezarówno na terenie miasta RaWa Mazowiecka,jak i Powiatu
na co zapewnema
tendencjęzlvyżkową'
RawskiegoW |atach2010_ 2013,Wykazuje
'Europejskiej.
gospodarkiW
krajujakiw całejtJnii
wpływ
sytuacja
Rawa Mazowiecka nadal pozostaje atrakcyinymmiejscem lokowania nowych
inwestycji
oraztworzenianowychprzedsiębiorstw.
Wykres 9. Poziom bezrobocia w Rawie Mazowieckiei na tle powiatu w lalach
2010- 2013 (liczba osób)
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
31.12.2011

31.12.2010

I Powiat Rawski

3t.72.2012

31.12.2073

I lvliastoRawaMazowiecka

GUs - BankDanychRegionalnych
fńdb: DanelJrzadMiastaRawaMazowiecka,
Wśród ogółu |iczby bezrobotnych mieszkańcóW, zarówno z terenu miasta
Rawa Mazowiecka,jak i PowiatuwiększągrupęstanowiąmęŹczyŹni.

Tabela11.Poziom bezrobociawedługRryteriumpłci
% ogółu
bezrobotni
mężczyź'n|
bgzrobotnych
ogółem
na dzień3 12.2010r.

kobloty

% ogółu
bezrobotnych

lawa Mazowiecka

774

422

u,52

352

45,48

rowiatRawski

1798

971

54,00

427

46,00
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na dzieó 31'12.20,|1|'

lawa Mazowiecka

E24

,146

54,13

378

45,87

'owiat Rawski

1800

s49

52,72

851

47,24

52,86

388

47,14

52,13

934

47,47

na dzień 31.12.2012 |.
lawa Mazowiecka

823

)owiat Rawski

1951

'to17

na dzień31'12.2013
r.
lawa Mazowiecka

864

476

55,09

388

44,91

'owiatRawski

1998

1042

54,15

916

45,85

Urzqd

l8Śtd Rawa MerÓwieĆka

Gll.s - B'Dk

Danych Regionalnych

Biorąc pod uwagę poziom Wykształcenia,
zgodnie ze s|anem na dzień
grupęstanowiąko|ejnoosobyz wyksztalceniem
31'12.2013r., największą
(daned|a
Powiatu):
- gimnazja|nym
i niższym- 552osoby'Wtym:
- 195kobiet,
- 357 męŻczyzn;
- zasadniczymzawodowym
_ 528osób,w lym:
- 217kobiet,
- 3'|1 mężczyzn;
- po|icea|nym
- 512 osób,w tym:
i średnim
zawodowym
- 244 kobiety,
- 268 męźrczyzni
_ wyższym- 216 osób, Wtym:
- 155kobiet,
61 męŻczFni
_ średnim
_ 'l90 osób,Wtym:
ogó|nokształcącym
- 105kobiet,
_ 85 mężczyzn.
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Tabela 12' Liczba osób bezrobotnych w Powiecie w latach 2010- 2013' wed,ug
kryteńum wkształcenia i płci
Wykształconie

Ywszczogó|nienieogółem wyźsze

2010- berrobotni,
{ tym:

policealne średn|e zasadnlczo
| średn|g ogó|no- zitwodowe
zawodowe ksztalcące

glmnaztalne
i pon|żej

1798

139

431

176

509

543

427

97

236

109

192

193

43

195

67

317

350

1800

198

443

't62

530

467

kobloty

851

141

238

91

203

174

mężczyźni

949

205

71

327

289

-

kobiety

-

rnężczrżni

201'l- bezrobotni,
tvm:

1012- bezrobotni,
^rtvm:

971

1951

221

521

187

509

513

-

kobiety

934

155

27',\

130

203

175

-

mężczyźni

1017

66

250

57

306

338

1998

216

512

190

528

552

l0l3 . bgżrobotni'
fl tvm:
-

kobloty

916

155

244

105

217

195

-

rnężcryżni

1042

61

264

B5

311

357

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

Ana|iza aktywności
ekonomicznej|udności
miasta Rawa Mazowieckawg
potwierdza
prawidłowość
kMerium wykształcenia,
zaobselwowanąw stosunkudo
powiatu' Największągrupę osób bezrobotnychstanowią ko|ejno posiadający
(wgstanuna dzień31.12.2013
Wykształcenie
r.):
- zasadniczezawodowe
236 (27,3'lyo\
. po|icea|ne
iśrednie
zawodowe212 (24,54%\
gimnazja|ne
iponiżej
2o9 (24,19yo\
'|1'| (12,85yo\
_ Wyższe
średnie
ogó|nokształcące 96 (11,11y.)
Pozostałedane dotyczącepoziomubezrobociaWg kryteriumWykształcenia
miastaprzedstawione
zoslaływ tabe|iponŹej.
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Tabeta 13' za|ąQstrowani bezrobotni z terenu miasta Rawa Mazowiecka wedlug
wykształcenia(201o - 2o13)
Poziom wykształcenia
Wyższe
Po|icea|ne
i średnje
zawodowe
Średnie ogó|nokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalnei poniżej
RAZEM

20'lo
71
9,17./.
170
21,96%
87
11,240/o
241
31,14%

205
26,49%
774

2011

31.12.

2012

105
't2,74"/"

119
14,460/.

174
21,12%

203
24,67vo

72
4,740/o

274
33,74%
195
23,66./.
424

a4

'1o,210/o
214
26,48%

199
24,18"/o
823

2013
111
12,450/o

24,54vo
96
1't,110/o

236
27,31%
209
24,19./.
8M

U|zqd Miasta Rawa Mazowiecka

stopa bezrobociaob|iczonadla całeqopowiaturawskiegona pŻestrzeni|at
_
2009 2013 najniższabyław roku2009,osiągającpoziom8'2o %' co dajeWzrost
poziomem
o 0,20% Wstosunku
do roku2007,z niższym
stopybezrobocia'
Tabela 14- Stopa bezrobocia (Yo)
2009
2010
Powiat Rawski
8,20
8,40
WojewództwoŁódzkie
11,60
12,10
Polska
11,90
12,30

2011
8,60

12,70
12,50

2012

9,20
14,00
13,40

2013
8.80
13,70
13,00

: GUS- BankDanych Regionalnych

zaróWno miasto Rawa Mazowiecka,jak i powiatrawski dysponująmłodą
i coraz |epiejwykwa|ifikowaną
kadrąpracownikóW.
W aspekcietworzenianowych
pracy,
pzedstawia
miejsc
korzystnie
się struktura wiekowa bezrobotnych.
polencja|nych
pracownikóW
Zdecydowaną
Większośó
stanowiąbowiemosobymłode,
W wieku18 - 44 |ata.Mniejkorzystnieprzedstawia
się jednakbardziejszczegółowa
ana|iza.D|a całegookresu badanego(|ata2010 - 2013) w pzypadku RaWy
grupę bezrobotnych(940 osób) stanowiąosoby w
Mazowieckieinaj|iczniejszą
jest W |atach
przedzia|e
wiekowymod 25 do 34 |at.Podobnatendencjazauważa|na
(2106osób),co i|ustruje
2010- 2013W powiecie
tabe|aponiŹej'
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Tabela 15' struktura bezrobotnych wedługWiekui płci
31.12.2010
bezrobotni

31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
befrobotni
Bezrobotni
bezrobotni
)gółen kobiety ogółem kobiety ogołem Kobiety ogółemI kobiety
w wieku18- 24
83

lawa Mazowiecka
rowiat Rawski

492

Rawa Mazowiecka

201

)owiatRawski

466

Rawa Mazowiecka

129

PowiatRawski

7a

156

111

137

71

494
260
w wieku25 - 34

455

228

465

232

237

'119

2AA

140

234

120

494

259

587

63

r39

68

't38

71

162

79

267

126

272

132

312

146

325

144

Rawa Mazowiecka

193

a4

174

87

174

84

175

80

PowiatRawski

375

'153

332

150

262

162

361

164

Rawa Mazowiecka

84

92

26

101

40

108

38

)owiat Rawski

166

46

186

70

207

7A

ilawa Mazowiecka

14

0

24

0

0

48

0

0

37

0

49

0

81

0

824

378

423

388

864

388

1800

851

1951

934

1998

916

)owiatRawski

267

w wieku35 - 44

ąawa Mazowiecka
)owiat Rawski

1798

827

w wieku 45 - 54

50
w wieku60 - 64
171

ogółem

198

Miasta Rawa Mazowiecka

NajwiększyudziałW zatrudnieniuma przemysł,
W którympracujeok. 35%
jesl
jak róWnież
|udności.
spowodowane
to zaróWno ahakcyjnympołożeniem,
dostępnością
terenów inwestycyjnych,
które umoż|iwiają
|oka|izacjęna obszaze
miasta różnorodnych
zakładówprzemysłowych.
|naczejniżw przypadkuśredniej
krajowejksztaftuje
się natomiastpoziomzatrudnienia
W usługach.
W Rawie Mazowieckiej
Większość'
|j. ok. 67okmieszkańcóWmiastaznajduje
zatrudnienieW sektoŻe prywatnym.Jest to shukturaodmiennaniż ogółemd|a
całego kraju, gdzie ponad połowa osób pracuje W sektorze pub|icznym.
Dane te potwierdzająWysoką alrakcyjność
miasta pod Wzg|ędem|okowania
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różnorodnychinwestycji'które generująnowe miejsca pracy poza sektorem
publicznym' Wynika z tego dobre Wykorzystaniepotencjałurozwojowego,
generujących
atrakcyjność
nowemiejscapracy.
miastad|ainwestycji,
Wedługstanu na dzień 31'122013 r' |iczbaosób bezrobotnych
na terenie
miasta Rawa Mazowiecka wynosiła864, podczas gdy łączna |iczba osób
bezrobotnychna terenie powiatu rawskiego wyniosłia1 998. Wśród osób
bezrobotnychzamieszkałych
W Rawie Mazowieckiej|iczba kobiet Wyniosła388
(44,91
% ogółubezrobotnych)'
GtóWnymiprzyczynamiistniejącego
bezrobociasą:
- wysoki udział młodzieżywśród bezrobotnychspowodowanybrakiem
doświadczenia
zawodowego- abso|Wenci
szkółWkraczająna rynek pracy'
na którym poszukiwani są przede Wszystkim kandydaci posiadający
dośWiadczenie
zawodowe;
- Wyżdemograficzny
Wchodzący
na rawskirynekpracy;
- długotrwały
charakter bezrobocia _ Wysoki udział osób bezrobotnych
pozostających
bez pracy:naraslającezniechęceniedo poszukiwaniapracy,
dezaktywizacjakwa|ifi
kacji zawodowych'poszerzającasię strefa ubóstwa'
zwiększonai|ośc
osób korzystających
z opiekispołecznej.
ProbIemstanowiąprzedeWszystkim
następujące
czynniki:
_ niedopasowanie
Wykształcenia
kandydatóW
do pracydo potrzebrynkupracy.
- brakmotywacji
przez
do podjęciapracy
osobydługotrwa|e
bezrobotne,
niskiekwalifikacje
osób bezrobotnych,
Na pzestrzenianalizowanych
|atpoziombezrobociaW powieciewzrósło 200 osób,
przyczynami
a W Rawielvlazowieckiej
o 90 osób. Prawdopodobnymi
są:
- spowo|nienie
gospodarcze90
ożywienia
W Po|sceiw regionie,
braknowychinwestycji
w Łódzkiejspecja|nejstrefieEkonomicznej'
- braknowychinwestycjiwpowiecierawskim,
- WyżsześrodkiFunduszuPracy i znaczne finansoweWsparcieaktywizacji
bezrobotnych
środkami
Europe,iskiego
Funduszuspołecznego,
- niskie płace oferowane pzez pracodawców,co Wpływana mniejszą
pracy,
motywację
do poszukiwania
- mniejszaemigracjaosób do krajów Unii Europejskiej(główniedo Ang|ii i
pracy.
lrlandii)w poszukiwaniu
Celem ograniczenia bezrobocia, poprawy sytuacji na rynKu pracy
podejmowane
są pzez PowiatowyUrządPracy'oraz Władzemiastai wladzegminy
działania
mającena ce|uaktywizację
bezrobotnych:
_ zwiększenie poziomu zatrudnienia|udzi młodychdo 25 roku życia _
pracinterwencyjnych;
organizacja
stażyzawodowych,
.

ograniczenie
zjawiskadługotrwałego
bezrobociaijego przyczyn- stosowanie
podstawowe
wobecgrupydoce|owej
instrumentóW
Wspjerających
usługirynku
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pracy, W szczególności:prac interwencyjnychi robót pub|icznych'
prac społecznie
pzypadkachzwrotkosztów
użytecznych,
a w uzasadnionych
przejazdudo miejscapracy;
Wspieranieprocesów integracjii adaptacjizawodowejosób W szczególnej
sytuacjina rynkupracy- stosowanieusługi instrumentóW
do osób będących
W szczegó|nejsytuacjina rynkupracy,
- rozwoju przedsiębiorczości
- udzie|anie
wspieranie samo-zatrudnienia
bezrobotnym jednorazowych środkóW Funduszu Pracy na podjęcie
gospodarczej;
działaIności
wspieraniepracodawcóW
W tworzeniunowychmiejsc pracy - dokonywanie
podmiotom prowadzącymdziała|ność
gospodarczą refundacji kosztóW
wyposażeniaIub doposażeniastanowisk pracy oraz zatrudnienieosób
bezrobotnych
na nowoUtwozonychmiejscachpracy,jak róWnieŹwdrażanie
pŻez nowe|izację
nowychinstrumentóW
Wprowadzonych
ustawyo promocji
zatrudnieniai instytucjachrynku pracy (bony| szko|eniowe,stażowe,
zatrudnieniowe
i na zasiedlenie);
budowasystemuedukacjii kształcenia
zgodniez potrzebamirynkupracy prowadzenieindywidua|nych
i grupowychspotkańz doradcązawodowym,
prowadzeniezajęc aktywizacyjnych
W klubie pracy,spotkaniaz młodzieŻą
W szkołachponad-gimnazja|nych,
organizacjaTargów Edukacyjnychdla
Gimnazja|istów,kierowanie osób bezrobotnych na szko|enia zgodne
z potrzebami pracodawcóW, monitorowanie zawodóW deficytowych
i nadwyżkowych'opiniowanienowych kierunków ksŹałceniazgodnych
z potrzebami|oka|negorynku p|acy p|zez członków PowiatowejRady
Zatrudnienia;
pozyskiwanie
środkóW
finansowych
z Europejskiego
Funduszuspołecznego,
z reze|NyMinislraPracy i Po|i|ykispołecznejoraz PaństwowegoFunduszu
RehabiIitacji
osób Niepełnosprawnych;
pobudzaniemobi|ności
praĘ poza terenem
bezrobotnychpode,'mujących
powiaturawskiego(organizacja
giełdpracy'refundacjakosztóWprzejazdudo
miejscaodbywaniastażu);
Wprowadzenienowych narzędzi wspierającychtwozenie miejsc pracy
i powrót do zatrudnieniaosób powracającychpo przerwie związanej
z wychowaniemdziecka (grantna te|epracęiświadczenieaktywizacyjne,
pożyczkaz FunduszuPracy na utworzeniemiejscapracy |ub na podjęcie
gospodarczej,
programyregionaIne).
działaIności
Działania
w sferzespotecznejbędązintegrowane
z działaniami
rewa|oryzacyjnymi
i
modernizacyjnymi'aby wzmocnić motywacjędo pracy poprzez zapewnienie
atrakcyjnegoiprzyjaznego środowiska
zamieszkaniai wzmocnićskłonność
do
pracyW RawieMazowieckiej
aktywnegoposzukiwania
|uboko|icy.Będzieio szansa
na ograniczenie
emigracjizarobkowej.
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różnorodnychinwestycji,które generują nowe miejsca pracy poza sektorem
pub|icznym'Wynika z tego dobre Wykorzystaniepotencjałurozwojowego,
generujących
atrakcyjnośc
miastad|ainwestycji,
nowemiejscapracy'
na terenie
Wedługstanu na dzień 3'|.'|2.2013r. |iczbaosób bezrobotnych
miasta RaWa Mazowiecka Wynosiła864, podczas gdy łączna liczba osób
bezrobotnychna terenie powiatu rawskiego Wyniosła1 998. Wśród osób
bezrobotnychzamieszkałych
w Rawie Mazowieckiejliczba kobiet Wyniosła388
(44,91% ogółubezrobotnych).
przyczynami
GłóWnymi
istniejącego
bezrobociasą;
_ Wysoki udział młodzieżyWśród bezrobotnychspowodowanybrakiem
dośWiadczenia
zawodowego. absolwenciszkołWkraczająna rynek pracy,
na którym poszukiwani są przede wszystkim kandydaci posiadający
dośWiadczenie
zawodowe;
Wyżdemograficzny
Wchodzący
na rawskirynekpracy;
dtugotMałycharakter bezrobocia - Wysoki udział osób bezrobotnych
pozostających
bez pracy:narastającezniechęceniedo poszukiwaniapracy'
zawodowych'poszerzającasię strefa ubóstwa,
dezaktywizacjakwa|ifikacji
z opiekispołecznej.
zwiększonai|ość
osób korzystających
P|ob|emstanowiąprzedeWszystkim
następujące
czynniki:
nledopasowanie
Wykształcenia
kandydatóW
do pracydo potrzebrynkupracy.
- brakmotywacji
do podjęciapracyprzezosobydtugotrwa|e
bezrobotne'
niskiekwa|ifikacje
osób bezrobotnych'
Na przestrzeniana|izowanych
|atpoziombezrobociaW powieciewzrósło 200 osób'
przyczynami
a W RawieMazowieckiej
o 90 osób. Prawdopodobnymi
są
_ spowolnienie
gospodarczego
W Po|sceiW regionie,
ożywienia
braknowychinwestycji
w ŁódzkiejspecjalnejstrefieEkonomicznej,
- braknowychinwestycjiwpowiecierawskim,
- WyżsześrodkiFunduszuP|acy i znaczne finansoweWsparcieaktwizacji
bezrobotnych
Europejskiego
Funduszu
Społecznego'
środkami
- niskie płace oferowane przez pracodawcóW,co wpływa na mniejszą
pracy,
motywację
do poszukiwania
- mniejszaemigracjaosób do krajóWUnii Europejskiej
(głóWnie
do Ang|iii
pracy.
lrlandii)
w poszukiwaniu
Celem ograniczenia bezrobocia, poprawy sytuacji na rynKu pracy
podejmowane
są przezPowiatowyUrządPracy,oraz Władzemiastai Władzegminy
dziataniamającena ce|uaktywizację
bezrobotnych:
_ zwiększenie poziomu zatrudnienia|udzi młodychdo 25 roku życia pracinterwencyjnych;
oryanizaąaslaŻyzawodowych'
'

ograniczenie
zjawiskadługotrwałego
bezrobociaijego pzyczyn . stosowanie
podstawowe
Wobecgrupydoce|owej
instrumentów
Wspierających
usługirynku
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pracy' w szczegó|ności:prac interwencyjnychj robót pub|icznych,
pracspołecznie
przypadkachzwrotkosŹów
użytecznych'
a w uzasadnionych
przejazdudo miejscapracy;
WspieranieprocesóWintegracjii adaptacjizawodowejosób W szczegó|nej
sytuacjina rynkupracy- stosowanieusługi instrumentóW
do osób będących
W szczegó|nejsytuacjina rynkupracy;
- udzie|anie
wspieranie samo.zatrudnienia- rozwoju przedsiębiorczości
bezrobotnym jednorazowych środków Funduszu Pracy na podjęcie
gospodarczej;
działaIności
pracodawcóW
Wspieranie
W tworzeniunowychmiejsc pracy. dokon}Ą'/anie
podmiotom prowadzącymdziałaIność
gospodarczą refundacji kosztów
Wyposażenia|ub doposażeniastanowisk pracy oraz zatrudnienieosÓb
bezrobotnych
na nowoutworzonych
miejscachpracy'jak róWnieżWdrażanie
nowychinstrumentóW
przez nowe|izację
Wprowadzonych
ustawyo promocji
zatrudnienia i insMucjach rynku pracy (bony: szko|eniowe'stażowe,
zatrudnieniowe
i na zasiedlenie);
budowasystemuedukacjiikształcenia
zgodniez potrzebami
rynkupracyprowadzenieindywidua|nych
i grupowychspotkańz doradcązawodowym'
prowadzeniezajęć aktwizacyjnychW k|ubiepracy,spotkaniaz mlc'dzieŻą
W szkołachponad-gimnazja|nych,
organizacjaTargów Edukacyjnychd|a
Gimnazja|istóW,kierowanie osób bezrobotnychna szko|enia zgodne
z potŻebami pracodawcóW, monitorowanie zawodów deficlowych
i nadwyżkowych,
opiniowanienowych kierunków kształceniazgodnych
z potrzebami|oka|negorynku pracy pŻez członkóWPowiatowejRady
Zatrudnienia;
pozyskiwanieśrodkóW
finansowychz Europejskiego
Funduszuspołecznego,
z |ezew MinistraPracy i Po|itykispo,łecznej
oraz PaństwowegoFunduszu
RehabiIitacji
osób Niepełnosprawnych;
pobudzaniemobi|ności
bezrobolnychpodejmljącychpracę poza telenem
powiaturawskiego(organizacja
giełdpracy,refundacjakosztówprzejazdudo
miejscaodbywaniastażu);
Wprowadzenienowych narzędzi Wspierającychtworzenie miejsc pracy
i powrót do zalrudnieniaosób powracającychpo przefwie związanej
z wychowaniemdziecka (grantna telepracęi śWiadczenie
aktywizacyjne,
pożyczkaz FunduszuPracy na utworzeniemiejscapracy |ub na podjęcie
gospodarczej,
programyregionaIne).
działaIności
Działania
W sferzespołecznej
będązintegrowane
z działaniami
rewa|oryzacyjnymi
i
modernizacyjnymi,
aby Wzmocnićmotywacjędo pracy pop|zez zapewnienie
atrakcy,'nego
iprzyjaznego środowiska
zamieszkaniai Wzmocnićsktonność
do
pracyW RawieMazowieckiej
aktywnegoposzukiwania
|uboko|icy'Będzieto szansa
na ograniczenie
emigracjizarobkowej
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4.5.Baza ekonomicznamiasta
4.5.1.Podmiotygospodarcze- liczba i struktura
w systemieREGON na tereniemiasta
Podmiotygospodarczezarejestrowane
Wedługgrup branżowychw okresie od 01.01.2009 r.
RaWa |V|azowiecka,
W poniŹszej
tabe|i.
do 31.12.2011
r', zostałyWyszczegó|nione
Tabela 16.Podmioty gospodarcze wedtuggrup branżowychw latach 2009.2011
Grupa
blanżowa
Handel

Produkcja
Usługi
Gastronomia
Transpoń

stan podmiotów
gospodarczychna
dzień 3l'x||.
2009 2010 2011
819
84
754
86

819

749

a2

83

819
788
88
81
53
59
58
1 7 9 6 1868 1754
ogółem
UrzqdMiastaRawa Mazowiecka

Liczba podmiotów
L|czbapodmiotów
wykreś|onych
nowozorganizowanych
w latach
w latach
2009 2010 2011 2009 2010 20't1
7A
27
96
85
104
51
B
6
9
8
8
6
108
5o
72
59
88
91
10
7
3
8
10
10
10
3
5
4
7
1
9
0
166
215
165
211
B9

Tabela17.Podmiotygospodarczewedługgrup branżowychw latach2012.2013
Glupa branżowa
|eśnictwo
RoInictwo'
łowiectwoi rvbactlvo
GórnictwoiWdobvwanie
PrzetlvórstwopŻemvsłowe
Wytważaniei
zaopatrywanie
w enefgię
elektrvczna
Oostawawody,
gospodarowanie
i
ściekami
odoadami
Budownictlvo

stan podmiotów
gospodarczychna
dzień 31.x||.
20'12

2013

14

12

0

0

DziałaIność
związanaz
obsługą
rynku
nieruchomości

0

0

11

0

0
18

0

0

0

0

'tB

19

41

61

200

5

1
17

0

1

'I

0

0

11

12

0

244

235

20

816

50

137

9

9

I

7

59

6

11

1

8

49

10

I

0

I

67

77

4

12

2

73

75

5

1

4
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t-

Liczba
podmiotów
wykreś|onych
w latach
2012
2013

204

Hande|huńowyi
811
detaliczny,
naprawa
ooiazdówsamochodowvch
Transpońi gospodarka
135
maQazvnowa
zwiąfanaz
DziałaIność
zakwaterowaniem
i
58
usłuoami
oastronomicznvmi
i komunikacia
42
Informacia
Działa|nośĆ
finansowai
ubezoieczeniowa

Liczba podmiotów
nowozorganizowanych
w latach
2012
2013

16
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profesjonaIna,
DziałaIność
itechniczna
naukowa

DziałaIność
w zakresie
usługadministrowania
i
wspieraiaca
działaIność
publicznai
Administracja
ooronanarooowa
Edukacia
i pomoc
Opiekazdrowotna
soołeczna
Działa|ność
związanaz
rozrywkąi
ku|turą'
rekreacia
Pozostała
działaIność
usłuqowa
organizacjei zespoły
eksteMorialne
ooółem:
GUs Łódż

153

166

19

25

I

10

3B

37

5

6

3

3

15

15

0

0

1

0

97

106

25

12

5

3

114

115

7

7

2

4

33

32

4

3

143

154

8

16

3

I

I

1

0

0

0

0

2304

186

't9E

2

107

151

Ana|izującdane dotyczące stanu podmiotóWgospodarczychW okresie
utrzymujący
się
roku2009_2010,moŹnazauważyć
tzn.na przełomie
Wcześniejszym,
Wowczas
Wzrost i|ościprzedsiębiorstwW mieście.Miasto charakteryzował
ponadprzeciętny'zaróWno W ska|i Województwa,jak i kraju, wskaŹnik
na tysiąc mieszkańcóW
przedsiębiorczości.
||ość
'irm prywatnychprzypadających
'13'l.Tak Wysoki
poróWnawczej
Wynosiła
W grupie
177' podczasgdy średnia
Wynosił
potwierdzałWysoki potencjałrozwojowy miasta
Wskaźnikprzedsiębiorczości,
jego mieszkańcóWtworzeniemnowychprzedsiębiorstw
i co się
i zainteresowanie
z tym wiąŻe nowych miejsc pracy. Pomimo nieznacznegospadku wańości
Wysoki
Wskaźnika
W roku 2011 (137)'miastonadal charakteryzuje
Wymienionego
potencjał
rozwojowy.
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Wykres 10. Podmioty gospodarcze
2500

wed,ug grup branżowych

2262 2304

2000

1500
.2OlZt.
a 2Ol3(.

1000

500
186 198

107 151

I
ogółem

-

Nowozorganizowane

fródło: Urząd Miasta RaWa Mazowiecka

Wg stanu na dzień 2008 roku na terenie RaWy Mazowieckiej,w systemie
REGoN Wg sekcji PKD _ Po|skiej K|asyfikacjiDziała|ności,
zarejestrowanychbyło
2263 jednostki gospodarcze' W ciągu ostatnich trzech |at można zalwaŻyć
systematycznyWzrostilościprzedsiębiorstwW mieście'co i|ustrujetabe|aponiżej.
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
iektor publiczny

rektorprywatny
)gółem,w tym
iektor publicrny

;ektorprywatny

2263
2208
2324
2206
2262
70
69
69
11
69
2153
2139
2259
2137
2191
A - ro|nictwo,
|eśnictwo'
łowiectwo
i rybactwo
8
1
7

'14

0

0
2

'14

14

15

0

o

14

15

c - przetwó.stwopl.femysłowe
222
211
216
199

2304
74

2230
12
0

)gółem'w tym
208
200
1
1
I
0
;ektorpubliczny
prywatny
221
210
215
1
9
8
207
200
)ektor
w energięe|ektrycfnągaz,paręwodną'
D . wytwarzanie
i zaopatrywanie
gorącąwodęi powiet|ze
do układów
k|imatrzacyjnych
1
1
1
1
1
1
)gółem'w tym
iektor publiczny

)ektorprywatny

1

1

0

0

1
0
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1

1

0

0

0
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-

w tym
)gÓłem,
publiczny
rektor
iektorprywatny
)gółem,w tym
rektorpubliczny
iektorprywatny

dostawawody;gospodarowanieściekamii odpadami
oąz dziala|nośćzwiązana z rekultywacją
11
11
I
7
5
2
3
2
2
2
B
I
7
5
3
F budownictwo
244
253
244
231
231
I
1
1
1
1

230

243

230

243

G - hande|huńowy i detaliczny;naprawapojazdóWsamochodowych'
Włączającmotocyk|e
811
815
832
B83
849
)gółem'w tym

iektorpubliczny
rektorprywatnY

0
0
0
815
BB3
432
849
magazynowa
H transpońigospodarka
0

12
3
I

235
1

234

0

816
0

811

816

137
135
138
146
144
140
w tym
)gółem,
0
0
0
0
0
0
iektorpubliczny
'137
'138
1
3
5
146
144
140
iektorprywatny
gastronomicznym|
i usługami
zwiąfanaz zakwaterowaniem
l działalność
59
58
56
62
57
58
w tym
)gotem,
2
2
2
2
2
2
iektor publiczny
57
54
60
55
56
iektor prywatny
J - informacjai komunikacja

)gółem,w tym
iektor publiczny
iektor prywatny

0

30
0
30

33
0
33

32
0
32

42

49

0
42

0

finansowai ubefpieczeniowa
K - działa|nośÓ
77
64
BO
BO

67
)gółem'
w 1ym
0
0
0
0
0
iektorpubliczny
67
77
64
BO
BO
iektorprywatny
rynkunieruchomościami
związanaz obsługą
L . działalność
73
68
65
63
w tym
)gółem,
iektor publiczny

jektorprywatny

8
55

8

8
57

8
65

8
65

60
.
profesjona|na'
naukowai techniczna
M działa|noŚć
153
146
152
138
136

49
7T

0
77
75

10
65

166
w tym
)gółem,
rektorpubliczny
'165
152
145
151
137
135
iektorprywatny
iwspierająca
w zaklesieusługadministracyjnych
N - działa|ność
38
3B
3B
30
)gółem'w tym
0
0
0
0
0
0
iektor publiczny
38
38
38
30
iektorprywatny
społeczne
zabezpieczenie
pub|iczna
obowiązkowe
i obronanarodowa;
o - administracja
)gółem,w tym
iektor publiczny

iektorprywatny

17
15
2

17
15

17
15

2

2
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17
15

15
'14

15

2

1

1
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Tradyc.iegospodarcze miasta i regionu związane są z przemysłem
jest też
spożywczym,zwłaszczaz przetwórstwemmięsa. si|nie reprezentowany
przemysłmaszynowyoraz |ekki. |stniejeponadto duł potencjałprodukcyjny'
gospodarstwamisadowniczymi'oraz uprawam|
związany z Wie|ohektarowymi
na terenie powiaturawskiego.Do najbardziejznanych
Warzyw,Występującymi
na tereniemiastaza|iczasię:
zakładóW
i aktywnych
- FOODSERVICEsp. z o.o.,
_ STANLEY,
- DAKOTA,
- RAWA MODE CentrumHandlowe,
- LOGTSS.4.,
- TP INTERNETSp.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.
zagranicznytj.:
od ki|ku|atna tereniemiastaobecnyjestkapitał
belgijski:
_ HERCO,
niemiecki:
- QUICK-MIX.
Firmy zachodnie na|eżą do jednych z
przedsiębiorslw
W regionie.

pręŹniej rozwijającychsię

Na terenie miasla preferowanesą następującerodzaje działa|ności
gospodarczej:
_ pzemysłchemicznyi farmaceutyczny,
. przemysł
spożywczy'
_ przemysł
i precyzyjny'
meta|owy
_ przemysł
d|aochronyśrodowiska,
urządzenia
Wytwarzający
- przemysł
techniklmedycznej'
_ przemysł
e|ekhoniczny,
- przemysł
opakowań,
- pzemysłmateriałów
budow|anych,
_ pŻemysłmotoryzacy,iny.
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Władzemiastastarająsię aktywizować
sferę gospodarcząna terenieRaWy
Mazowieckiejtworząc dogodne warunki d|a potencja|nychinwestoróW.System
prerogatyw
sektora
sprzyjarozwojowi
d|aprzedsiębiorców
chcącychtu zainwestować
przemysłowe
miasta
Wygospodarowane
strefy
Małychi Średnich Przedsiębiorstw.
techniczną.Miastootwańejest na
zostałyWyposażone
W niezbędnąinfrastrukturę
ze stronfirmpolskichi zagranicznych.
ofeńywspółpracy
4.5.2.Zatrudnienie
Na poniższymWykresie przedstawionazostała struktura zatrudnienia
W sektorachgospodarkiW Rawie Mazowieckiej,oraz jej poróWnanieze strukturą
Występującą
W innychobszarach'
Wkre' 11. zatrudnienie Wposzczególnych sektorach

aov"
50'%

10v"
Rawa Marowleka

P@iat

.ro|nictwo .sekto|pzemysłj

budÓwany

Peostałe

sektÓry

Źródło:MateriatyporóWnawczena podstawiedanychGl)s za 2o11r',Rocznik statystycznyGUs 2012

NajwiększyudziałW zatrudnieniuw Rawie Mazowieckiejma przemysł
Jest to WańośćwyŻsza niż
W którym pracuje34'79%|udności.
i budownictwo,
'
otaz ogółemdla całegokraju26'87o/o
śred
nia d|aWojewód
ztwa28'42o/o
jak róWnieżdostępnością
spowodowanejest to zaróWnoatrakcyjnympołożeniem'
terenóW inwestycyjnych,które umoż|iwiają|okalizacjęna obszarze miasta
przemysłowych.
zakładóW
Dodatkowoprzyczynątakiegostanurzeczy
różnorodnych
jestoczywisty,aczkolwiekznikomyprocentsektorarolniczegoO,O7ok.
krajowejksztaftujesię natomiastpoziom
|nacz€ ] niż'W przypadkuśredniej
zatrudnianiaw pozostałychsektorach takich jak hande|,transpoń, informacja
i komunikacja, działa|ność
finansowa i ubezpieczeniowa'administrowanie
tendencjajestodwrotna.
i działaInośc
wspierająca.
W przypadkukrajui województwa
Na poniższychrysunkach przedstawionazostała strukturazatrudnienia
w sektorzepublicznymi prywatnym.
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Wykres 12. Zatudnlenie w sektorach prywatnym i publicznym

16Vo

gov.
u%
70o/o
ffio/o
fivo
AnYo

n%
no
100/o

ovo

Rav/skiWoj6ńdń^ó Łodfkie
RawaMazowiecka Po\^/iet

Po|ska

l sektorpJHicfny ! s€ktol pryWatrry

zrodło: Mateiau pońwnawczo
RocmikStatystyczny
GUS 2012

na

podstawie

danych

GUS

za

2011r.,

mieszkańów miastaznajdujezatrudnienie
W sektorzeprywatnym.
Większość
w kraju'w województwie
oraz powiecie.
do Występującej
Jest to tendencjazb|iżona
miasta pod wzg|ędem|okowania
Dane te potwierdzaiąwysoką atrakcyjność
różnorodnychinwestycji'które generują nowe miejsca pracy poza sektorem
publicznym.
Usługinierynkoweto sekcje L' M' N wg PotskiejK|asyfikacjiDziała|ności
(L
adminishacjapub|icznaiobrona narodowa,obowiązkoweubezpieczenia
spotecznei powszechneubezpieczeniezdrowotne,M - edukacja,N - ochrona
zdrowiai pomocspołeczna).
Liczba osób zatrudnionych
w poszczegó|nychsektorach,z uwzg|ędnieniem
w tabe|iponiżei'
|iczbypracuiących
kobiet,zostałaprzedstawiona
Tabela 19. Liczba osób za|rudnionych w tatach 2008-2012
2009
2010
2008
Lata
Pracuiacvoqółem
Kobiety
MężczYżn|

SeKor rolniczv
seKor p.zemvsło!^/Y

seKorusfuoowusłuqi
rynkowe

Sektor ustuqowvustuoiniervnkowe
Sektoroublicznv
Sektor orvwatnv

5427
2462
11

2'197
Bd
Bd
1867
3560

Matąia, porównawczena podstawiodd|ry.
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5450
2927
2523

5074
264'l
2433

1896

bd

4

bd
bd

bd

bd
bd
bd

2011
5083
2687
bd

1676

bd
bd
bd
1802
bd
3648
oo
za 2011r., Rocznik shtyŚtyczny GUS2012
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stanowiąkobiety.W roku2011 udziałkobiet
osób pracujących
WiększączęśĆ
kobiet
pracujących
52,86%. Tendencjaprzewagipracujących
ogółemstanowił
Wśród
d|a
(równieżw innych|atach)jest charakterys|yczna
mężczyznami
nad pracuiącymi
miastaRawaMazowiecka.
czy krajuproporcjata przebiegaw kierunku
W odniesieniudo powiatu'Województwa
odwrotnym.
wkres 13, udziat % kobiet wśród og(,łu pracujących na tl€
województwa i kaju

RaM

Ma

Powiat

wo]€$ództrc

powiatu,

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 Mazowieckieiw roku 20'12 ogółem wynosiły
dochodyz Mułu
się dochodyWłasne,
51 779 855 zł' Na dochodybudżeluskładają
dochodybudżetupaństwa,subwencje,dotacje
udziałuw podatkachstanowiących
z budŹetu państwa, funduszy ce|owych, porozumień iednostek samoządu
zadańze Źródełpozabudżetowych.
na dotinansowanie
orazśrodki
teMoria|nego
66,55%kwotydochodówogótem'
W roku 2012 dochodywłasnestanowiły
zwiększałsię również
lat Wynika,żedochodyogółemwzrastały,
z analizyko|ejnych
udziatdochodówwłasnychW dochodachogółemdo roku 2011, po czym spadłdo
poziomudochodówWłasnych
istotny
poziomu66,55o/ow roku2012.Na Wysokość
WpłW mają dochody uzyskiwaneze sprzedaiy składnikówmajątkowych'które
latach.
ksfałtująsię na róŹnympoziomiew poszczegó|nych
Poniższatabe|apzedstawiazestawieniekwotdochodubudżetumiastana tle
gminwojewództwa
w |atach2009.2o'|2.
łódzkiego
dochodówbudżetóW
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Tabela 20' Dochody budżetu miasta i gmin województwa łódzkiego w latach
2009- 2012 [tys. zł]
Naa /a

2009
20't0
MiastoRawaMazowiecka

Dochody ogółem

44 897,4

Dochodywlasne

jako ą/6dochodu ogółem
Dochody ogólem

Dochodywłasne

jako

dochodu ogółem

25 305,4

2011

49 567,9

55 274,4

32 068,9
64,70%

38 316,4
69,31%

2012
51 779,8
34461,8
66,55%

56,36%
województwo łó(bkie - razem
I 964 294,6
10010353,8 10439901,5
4 586731,0
4 858 008,6
5 193649,6
46,03%
48,530/o
49,75%

'10791003,6

,16,80P/"

49,53%

5 584892,3
51,760/o

wolewództwołó(bkie- gminy'
z wyĘczeniemgmin mającychstatusmi6ta na prawachpowiatu
Dochody ogołem
4175 Ą48,8
4 709961,8
4 860323,0
5 033303,4
Dochodywłasne
1 949 834,5
2 184803,6
227455€ , 7
2 493082,0

jako

dochodu ogołem
46,7V/o
46,39%
ódto: Rocznki slatvslvczne
statyslyczne Wolewództwa
Wokwó dztwa Lódzkie

z powźlszych danych Wynika,że udziałdochodóW własnychw dochodach
ogółem jest WyższyW przypadku miasta W poróWnaniuz dochodami ogółem d|a
Województwa.UdziałdochodóWWłasnychRaWy MazowieckiejW dochodach ogółem
d|a |at2009 - 2o'|2 byłnajwyższyW roku 2011 i stanowił69,31 % ogółudochodów,
podczas, gdy W |atachpoprzednichWahałsię na poziomie56'36 - u,loo/o.
Wydatki z budżetumiasta, W |atach 2009 . 2012, pŻewyższałydochody.
Największa różnica pomiędzy Wydatkami a dochodami dotyczyła roku 20,12,
W ktÓrymWydatkibyłyWyższeod kwotydochodóWo 18,82%.
W roku 2011 kwota WydatkóWbyłaWyższaod dochodóW o 6'36%' W 2010
|oku o 7,22o/o'a w 2oo9 roku o 3,78o/o'ftód|em pokrycia deficytu budżetumiasta
RaWa Mazowiecka W poszczegó|nych |atach byłyWo|neśrodkiz |at poprzednich
oraz kredyty i pożyczki. RóWnież Ęczne dochody budżetóWd|a Województwa
łódzkiegobyłyniższeod WydatkóWw anaIizowanymokresie'
Poniższatabe|aprzedstawiazestawieniekwot dochodu i Wydatkówd|a miasta
na t|eWojewództwałódzkiegooraz gmin Województwałódzkiego.
Tabela 21. Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Itys' zł]
Na.a{a
dochody ogólem

wydatkiogolem

de'icyt / nadwyżka
jako .ń dochodu ogółem

2009

2010

Miasto Rawa Mazowiecka
44 497,4
49 567,9
55 278,4
46 596,5
58 796,0
53 147,2
- 1 699,1
- 3 579,3
- 3 517,6
3,78%
7,22%
6,360ń
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2012
51779,8
61 530,9
- I751,1
18,82%
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dochodyogółem
wyddki ogółem
deficyt/ nadwyżka
jako yÓ dochoduogółem

województwolódzk|e- razem
9 964 294,6 10010353,8 10439901,5
107061'14,9 10 728016,9
-741420,3
-717 663,1
7,44./.

11 102217,4
- 662 3'15,9

7 ,17%o

10791003,6
11076444,2

6,34 %o

- 26 440,6

2,Uvo

województwołódzkie- gminy'
qmin mającychstatus miastana pntwachpoviatu
z w]/łączeniem
dochody ogólem
4 175 448,4
4 709 961,8
4 860323,0
5 033303,4
wydatki ogó'łełn
4 sffi 4o7,4 5 059555,8
4
957n3,2
5 026930,1
- 360955,6
- 39 594,0
- 166607,1
deficyt / nadwyźka
755n,2

jako % dochodu ogóten
a'uo/ą
7,4!/o
3,430/o
1,Wo
Woi ództwa Łód zkiego
obliczenia własnena podstawiedanvchRocznikówstatvsIvcznvch
tysIycznych Wojew

Kwota dochodów na jednego mieszkańca ob|iczonych dla miasta Rawa
Mazowiecka' W 2009 roku Wynosiła2 557 '67 zł' Natomiast na koniec 2012 roku
Wzrosła do 2 905'87 z|. WysokośÓ WydatkóW na jednego mieszkańca miasta
WynosiłaW 2009 roku 2 654'47 zł', a na koniec 2012 roku 3 453'11 z|. D|a RaWy
MazowieckiejkwotaWydatkóWinwestycyjnychprzypadającana jednego mieszkańca
WyniosłaW 2009 roku466,33 zł,natomiastw 20'l2 |oku 882,28ż'
PoróWnaniedochodóWbudżetumiasta RaWa Mazowieckaw |atach2009-2012
przedstawiaponiższatabela:

Tabeta 22. Dochody budżetu miasta [tys. zł]
2009r.
2 0 1 0r .
Lata
Dochodyogółem,w tym:
44 897
49 568
- dochodywłasne
25 305
32 068
-

-

jako % dochodu ogółem
dotacje
jako ońdochodu ogółem

suDwenqe

jako yo dochodu ogółem

56,36%
25,160/0

64,70%
8 956
18'070ń

8 294
18,48%

I 544
17,23%

11 298

2011r.
55 274

3 83 1 6

2012 t.

5 17 8 0
34 461

69,31%
7 837

66,55%

14,18%
9 125

14,63%

16,51%

7 574
I745
18,82%

Urząd Miasta Rawa Mazowiecka

z poryŻszychdanych wynika'że dochodyw roku 2012 byłyWyższeniż
w |atach poprzednich.|stotnyWzrostdochodów nastą)iłW pozycji dochodóW
Własnych
Wzrosłydochodyz Mułu subwencjiz budżetu
oraz dotacji,minima|nie
państwa.WzrostdotacjiWynikagtóWniez przejęciado obsługiświadczeń
rodzinnych
W pomocyspołecznej
oraz pozyskaniadotacjina projektyi programyfinansowane
ze
państwa.
z budżetuUniiEuropejskiejoraz
środków
budżetu
W poróWnaniudo roku 2009 W |atach201'1.2012 nast@iłznaczny wzrost
procentowego
Udziału
dochodóWWłasnych
W dochodachogołem.
Zwiększonyudział
dochodówWłasnych
to głóWniezwiększonedochodyz podatkóW|oka|nychoraz
_ nieruchomości
WyższeWpływy
ze sp|zędaż.y
na
składników
mieniakomuna|nego
rzeczinWestoróW.
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Kwoty wydalków budżetumiasta RaWa MazowieckaW tym na inwestycje
przedstawia
poniższatabe|a:
Tabela 23' Wydatki budżetu miasta ltys' zł]
Lata
2009r.
2010r.
Wydatkiogółem,w tym:
46 597
53 147
- inwestycyjne
8 186
1 10 1 7

2011 (

2012 t.

58 796

61
'15730

14 921

U|ząd Miasta Rawa Mazowiecka

Z poróWnania
kwotdochodóWiWydatkóWbudżetumiastaWynika'żeW |atach
2009-2012wydaIkiznacznieprzewyższyły
kwotęzrea|izowanych
dochodóW.
że od roku2009 z roku na rok Wzrastały
kwotyWydatków
Na|eżypodkreś|ić'
prowadzonepŻez miasto.slanowiv one od 17'57.25'56% Wyda|ków
na inwestycje
ogółem.
pozycjętj.ponad40 %
Wydatkina ośWiatę
i wychowanie
stanowląnajwiększą
Wyda|kówogółembudżetumiastaW poszczegó|nych
|atach.od roku2009znacznie
Wzrosły
Wydatkina gospodarkękomuna|ną
i ochronęśrodowiska,
a takżeWydatkina
pomocspołeczną
4.5.5.Ocena infrastrukturyekonomiczne,
Ze strony miasta podejmowanesą ustawicznedziałania,zmierzającedo
zapewnieniakoŻystnychWarunkóWd|a inwestoróWW zakresie udostępniania
terenóWinwestycyj
nych'
powierzchnia
ogólna
terenóW inwestycyjnychw Rawie Mazowieckiejto
114ha' Terenyte z|oka|izowane
są następująco;
- Terenyprzemysłowe
- północno- wschodniacześćmiasta
,'Mszczonowska''
iul. Białej,
W rejonieu|' Mszczonowskiej
_ Terenyprzemysłowe
_ połnocno- zachodniacześćmiasta
,,skierniewicka,,
W rejonieu|' Miodowej
iu|.Wałowskiej'
_ PodstrefaRawa MazowieckaŁódzkiej specja|nejshefy Ekonomicznejw rejonieu|. Miodowejoraz w rejonieu|icyReymontai u|. opoczyńskiej,
Wsąsiedztwie
drogiekspresowej
s8.
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Rysunek
7. Lokalizacja
i ,,Skierniewicka"

terenów

przemysłowch

..Mszczonowska"

ogromną za|etą |oka|izacjistref przemysłowychjest doskonaładostępnośc
komunikacyjna(przez teren miasta |ub W pob|iżujego granic przebiegajągłóWne
sz|aki komunikacyjnepółnoc - południei Wschód _ zachód) oraz b|iskośc
najważniejszychinstytucjiotoczenjabiznesu' z|okaIizowanychgłóWnieW Warszawie
i Łodzi' Temu ce|owi służyłróWnieżzrea|izowanyW |atach poprzednich, projekt
budowy drogi obwodowejmiasta finansowany,m.in. ze środkówProgramu Phare
2002.
strefy przemysłowe oferują Wo|ne tereny przeznaczone pod rea|izację
inwestycji, budowę hal' biur czy magazynóW. We Wszystkich dostępna jest
podstawowa infrastrukturatechniczna,jednak ze Wzg|ęduna dostępnośćmedióW
oraz położeniebezpośrednioprzy drodze krajowejWarszawa _ Wrocław,bardziej
atrakcyjnaz punktuwidzenia inwestoróWWydajesię strefa,'|\45zczonowska'''
Tereny przemysłowe''Mszczonowska''o ogó|nejpowierzchni45 ha zostałyjuż
w znacznej częścizagospodarowane'Na ich abszarze dzia|amiędzy innymi zakład
opakowań p|astikowychdo kosmetyków'firma oferującausługite|esprzedaży,firma
kurierska' firma zajmująca 5ię międzynarodowymtranspońem samochodowym
i ubojnia trzody ch|ewnej'Do zagospodarowania
są natomiastjeszcze grunty
'1
miejskie o powierzchniokoło ha' W porozumieniuz Właścicie|ami
istnieje także
moŹ|iwość
nabyciagruntóWna cele przemysłowe.
DrUgą strefą przemysłowąjest ,,skierniewicka''o powiezchni 33 ha.
Dotychczassprzedano gruntymiejskied|a firmy prowadzącejprodukcjęiskład mebIi
oraz d|a pra|niprzemysłowej(terenobjętyŁssE o pow. ok' 2,40 ha). Do dyspozycji
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potenc,ia|nych
inwestoróWsą gruntymiejskieo powierzchni10,50 ha oraz grunty
prywatnedo nabyciaWdrodzeuzgodnieńz obecnymiwłaścicie|ami.
Tabela 24. lnfrastruktura dostępna na terenach pnemysłowych
lnfraatruKura
Powierzchnia(ha)
Najbliższaautostmda(km)
Najbliższa droga kmjowa (km)

Elektryczność
-

(MW
dostępnawydajnośó
dostępnenapięcie(kV)

Tereny pżemysłowe
,,Sklernlewicka"
45
33
A1 50 km,
A1 50 km,
A2-35km
A2-35km
nr 72 - 0,9km,
nr725-1km,
't,8
nr 707- 0,4km,
s8
km
Sg - 2.2km
doslępnana mreJscu
3
3
15

dostępnyna miejscu

Gaz
-

Tereny pzemyalowe
,,Mgzczonowgka"

dostępnaprzepuszcza|ność
(mlh)
ciśnienie(Mpa)

Woda

.

15
odIegłość
pzyłącza
1,5 km
do

3000

600

0,4

0,4
dostępnana miejscu

pŻeko rur(mm)

300
0,52

- ciśnienie
(Mpa)
Kanalizacja
przekrójtur(mm)
sieć telekomunikacyjna (telefon'
ISDN,tnrcmisja danych)
opn

110

0,52
dostępnaa miejscu
200

300
dostępnana miejscu

W rejonie u|. Reymontaiu|. opoczyńskiejutworzonazostałanatomiast
PodstrefaRawa MazowieckaŁódzkiej specja|nejstrefy Ekonomicznej'Jej teren
30 ha' częśćgruntóWo pow.prawie21 ha zostałajuŹ
obejmujełączniepowierzchnię
sprzedana firmom produkującymmateriały budow|ane, regały sk|epowe
i magazynowe oraz |irmie zajmującej się cynkowaniem ogniowym.
pozostały
natomiastgruntyPowiatuRawskiegoo pow.9 ha.
Do zagospodarowania

53

STMTEGIA ROZV\TOJUMIASTA RAWA MAZOWIECKA

Rwun€/r 8. LokaltzacJa Pod6'b?fy Rawa Mazovr,łcka ŁssE
ul. Reymontai ul. opoczyńsklei

w rqonie

z|ódb: Fągmonl planu rńIaśla.

na brenieŁssE:
D|azapewnieniapelnejinfrastuktury
- doprowadzonodo granic st.ery sieć wodociągowąo pJzekrojach,
poa|,a|ających
na z\,,iększeniepoboruwody do ce|ów soqa|nołytowycf|
lprodukcyjnych,
- doprowadzono
do granic$rerysiećkana|izaqisanitamej,
- wybudowanoeneĘetyczną staqę podawczą i zainsta|ołvanokabl€
zasihiące'
- na|eżyrozprowadzićpo tgrgn|estrery . si8ć rozdzie|eą - gazociągi
pzesyłowe
ciśnienia.
śr6dniego
|nwestorrymogą korzystaćz u|g inwestycyinych'z obowiąlującychtu
gospodarczej'oraz uprawnieni
prefer€nctinychwarunkówpowadzeniadziata|ności
z pomocypub|icznei:
są do korŹystania
- nawspieranie
nowychinwestycji,
- na tworzenionowychmiejscpracy.
il

I
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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 dłużejniżdo końca funkcjonowaniastrety, czy|ido 2026 r.
W Województwiełódzkimpoziom pomocypub|icznejWynosi:
. 70% d|a małychprzedsiębiorstw,
- 60% d|a średnichprzedsiębiorstw,
- 50o/o
d|a dużychprzedsiębiorstw.
Warunkiem otrzymania powyższych przywilejów jest zainwestowanie
okreś|onej
kwotyminimaInej'utrzymanieinwestycjiW regionieprzez okres nie krótszy
niż5 |at oraz - W przypadkukorzystaniaz pomocy na tworzenienowychmiejsc pracy
- utrzymanienowo utworzonychmiejsc pracy przez okres przynajmniei5 lat.
Powyższe zasady udzie|ania pomocy pub|icznej są zgodne z zasadami
obowiązującymiW Unii Europejskiej.
Na terenie miasta funkcjonują także instytucje stanowiące zap|ecze
zaliczanesą m.in'banki'firmyubezpieczeniowe'
ekonomiczne'Do tejgrupyinstytucji
itp. Na obszarze miasta usytuowanesą róWnieżsiedziby Władzsamorządowych'
oraz pod|egłych
im jednostekorganizacyjnych.
Funkcjonowaniedobrze pzygotowanych pod wzg|ędemformaIno_ prawnym
i infrastruktura|nymWw. stref przemysłowych,Wraz z otaczającą infrastrukturą
gospodarcze,|
ekonomicznąstwarza korzyslne warunki d|a prowadzeniadziała|ności
na tereniemiasta.
Wszelkie inwestycje prowadzone na terenie miasta Rawa Mazowiecka
e|ementóWśrodowiska
uwarunkowanesą koniecznością
ochronynajcenniejszych
naturaInegomiasta.ochrona ta dotyczynastępującyche|ementóWśrodowiska:
,|. Rezerwatu wodnego Żeki Rawki . zakazy Wykonwania prac związanych
z regu|acją koryta rzecznego, eksp|oatacji kruszyw z dna i brzegów,
odprowadzaniaściekóWnie oczyszczonych W zmian stosunkóWWodnych' oraz
zabudowyterenów Wyznaczonegopasa przy wodnego.
proporcji
2. obszaru chronionegokrajobrazuGórnej Rawki - utrzymaniewłaściwych
ro|niczych, |eśnych,wód
terenóW zurbanizowanych'uprzemysłowionych,
otwańych oraz terenóW zie|onych' Na terenie tym obowiązuje zakaz |oka|izaąi
uciąż|iwychinwestyc,ii,zmniejszania |esistości,nadmiernego obniżania Wód
gruntowych'oraz |oka|izacjiośrodkóW
turystyczno- Wypoczynkowychna terenach
|eśnych
iW od|egłości
mniejszejniż100 m od brzegóWrzek i zbiornikówwodnych.
3' obszaru chronionego wód powierzchniowych zbiornika Do|na - zakaz
e|iminacjaemisjizanieczyszczeń,
WprowadzaniaobiektóWi urządzeńuciąż|iwych,
zwa|czanie Źródeł hałasu' odsunięcie zabudowy od |inii brzegowej
iwprowadzeniepasa zieleni izolacyjnejw pasie przywodnym.
4. obszarów ochrony zie|eni rekreacyjneji ochronnej- obejmująone podstawowe
ciągi eko|ogicznezie|enimiejskiejW pasmach do|inrzek Rawki iRylki, gdzie
będą tereny zadrzewione i zak|zaczone,
dominującą formą zagospodarowania.
cc
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ogrody działkowei trwałeużytkizielone' parki miejskie i |eśne,zbiornikiWodne,
terenywypoczynkui rekreacji.

oprócz stref i instytucjiz|okaIizowanych
na terenie miasta potencja|ni
inwestorzymogą korzystaćze Wsparcia insĄ^ucjifunkcjonujących
W innych
miejscowościach.
Województwołódzkie charakteryzujesię dużym nasyceniem
organizacjiiinstytucjiWspierających
rozwójgospodarczy.
Ponad60 % tych instytucji
działaW miastach,z czego ponad połowaW Łodzi' RaWa Mazowieckana|eżydo
grona miast średniejwie|kości
W regionie o Wysokimpotencja|erozwojowym.
charakteryzu,ie
się:
- WysokimpoziomempŻedsiębiorczości
mieszkańcóW,
. koncentracją
podmiotóW
otoczeniaprzedsiębiorczości'
co jestWażnym
gospodarczych,
czynnikiemlokalizacjinowychinwestycji
- stosunkowo
podatku
wysokimidochodamiz
ClT.
4,6.Infrastruktura
techniczna
4.6.1.Komunikacja,
drogi
W granicach administracyjnychmiasta istnieje sieć dróg pub|icznych
Wojewódzkich'powiatowych
igminnycho długości
58'73km.Drogiza|iczonezostały
-14,86
- 43,88km.
(drogi
(drogi
do kategorii
Z
zbiorcze)
km,L
lokalne)
Tab.la 25' uugość ulic miasta Rawa Mazowiecka

RodzainawieŻchni- dłuqość
lkm|
Twarda

Klasa
drogl

Łączna
dfugość
lkml

.!2

a
a

;

E

9

P

D

14.85
43.878
54,728

14,85

32,901
47,751

0
0.325
0.325

0

1.745
1,745

0
0
0

;
E

U
0
0,'t7
0,17

qruntowa

EEś
E =*
j

Ń'N

0

5,14
5.14

sEp

E=E

żs-E
0
3.597
3.597

posiadająnawierzchnię
Drogiw granicachmiastaw przeważającej
większości
u|epszonąW tymgłóWnie
bilumiczną(ponad81%łącznej
dfugości
dróg).
Wśróddróg zaliczanychdo klasyL drogigruntowestanowią14,8%.stan techniczny
drógklasyZ i L oceniono
następująco:
- nawierzchnia
bitumiczna
- 5%stanzt
- 15%standostateczny
- 80%standobry
- nawierzchnia
betonowa
- 50 % stanzly
- 50%standostateczny
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z kostki
nawierzchnia
- 100% standobry
tłuczniowa
naWierzchnia
- 90o/o
stanzły
- 10 % standostateczny
uwarunkowania związanez infrastrukturąkomunikacyjnąwynikajągłownie
sz|akachkomunikacyjnych:
na głóWnych
z po,łożenia
RaWyMazowieckiej
- Praga,oraz
- Warszawa- Wrocław
- warszawa Łódź.
Rysunek 9. Układkomunikacyjny miasta Rawa Mazowiecka

*

zródło:strcna jntenetowaUrzęduMjasta

.",.
I

Położeniepowoduje generowania na terenie miasta dużego ruchu
tranzfowego'W kierunkuWarszawa- Katowiceruchodbywadrogąekspresowąs8,
otaczającą miasto od strony Wschodniej.lstniejące na tej drodze Węzły
komunikacyjnekierujączęśóruchu W stronę skierniewic'Grojca, oraz Nowego
lvliasta.
W ce|u rozwiązania prob|emu przeprowadzaniaruchu zewnętrznego
obwodnicęłączącądrogęs8 Warszawa- Wroc|aw
W kierunkuŁodzi,zrea|izowano
z ruchu
U|icmiejskich
Łodzi.Pozwo|iła
ona na odciążenie
z drogąnr 72 W kierunku
byłaze środkóW
tranzńowegoW kierunkuŁodzi, jej budowaWspółfinansowana
funduszu
Phare.
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Rysunek 1o. szlaki komunikacyjne przebiegające przez RawęMazowiecką

^v\!

Żród|o:materialypromocyjnemiasta Rawa Mazowiecka
Na terenie miasta Występujątakże4 mosty stałe.są to mosty W ciągu
następujących
u|icŁowicka,Faworna,Warszawska'obwodnicaw kierunkuŁodzi
'l
oraz mostkolejowy.
W zakresie uwarunkowańkomunikacyjnychmiasta można Wymienić
potrzebyWzakresieukładukomunikacyjnego:
następujące
- zapewnienie dogodnych połączeńd|a ruchu Wewnętrznegopomiędzy
północąi po,łudniem
miasta,
śródmieściem,
_ uksztaftowanie
nowejosi komunikacyjno.
usługowej
miasta,
- utworzeniestrefyruchuuspokojonego
kulturowoobszaru
dla najcenniejszego
śródmieścia,
- rea|izację dodatkowych połączeń pomiędzy istniejącymi obszaraml
urbanistycznymi
na kierunku
Wschód- zachód.
położenie,
Ze Względuna swojecentra|ne
z miastaRaWaMazowieckamożna
państwami,W czasie
przejść
granicznych
z
sąsiadującymi
dojechaćdo Wszystkich
max 8 h. oprócz Własnychśrodkówtranspońu, połączeniakomunikacy,ine
jest przy
są przez PKs' DworzecPKs, na tereniemiastaz|oka|izowany
obsługiwane
u|. Ko|ejowej.Miasto RaWa |Vlazowiecka|eży róWnieżna trasie |inii Kolei
Wąskotorowej
RogóW-RaWa.Biała,
o rozstawietoru750 mm,która możeprowadzić
przesyłekWagonaminorma|notorowymi
na
transpońtowaróW(w tym komp|etnych
infrastruktury
ko|eijest
Wąskotorowych
transporterach)
i przewózosób' Właścicie|em
5B
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Powiat Rawski. zarządcą infrastruktury
oraz PŻewożnikiemKo|ejowymw myś|
zapisóW Ustawy o transporcie ko|ejowymjest Fundacja Po|skich Ko|ei
z siedzibąwRogowie'Liniako|ejowa
łączytrzypowiaty;
Wąskotorowych
- brzeziński(GminaRogówi GminaJeżóW)
- skierniewicki
(GminaGłuchóW)
- rawski( GminaMiastoRawaMazowiecka,
GminaRawaMazowiecka,Miasto
iGminaBiałaRawskaorazGminaRegnóW)'
Na terenie miasta |inia ko|ei Wąskotorowejprzebiega Wzdłużgranicy stref
przemysłowych'obecnie |inia jest czynna i prowadzi przewóz turystyczny
_ w oparciuo pub|ikowane
(ogó|nodostępny
rczkłady|azdy,orcz cza|Ie|owy_ na
zamóWienie).cała |icząca49 km |iniajest utzymywanaw pŹejezdnościijest
W Po|sce'styczność
z |iniąko|ejową
nr
obecnienajdłuższą
czynną|iniąwąskotorową
połączeńko|ejowych
z
1 (st' Rogów) umoż|iwia
utworzeniespójnych,pasażerskich
Łódzką Ko|ejąAg|omeracyjną.
4.6.2. Gosoodarka wodno - ściekowa

Na podstawieUchwałynr XV/138/08Rady MiastaRawa Mazowieckaz dnia
W Rawie
22 stycznia2008 r. zostałz|ikwidowany
zakładGospodarkiKomuna|nej
rozpoczę]ry
Rawskie Wodociągi
Mazowieckieji od 1 maja 2008 r działa|ność
i Kana|izacja
sp. z o'o'WskrócieRAW|Ksp. z o.o.
Wedługdanych RawskichWodociągóWi Kana|izacjiSp. z o.o. za 2oo8 r'
wynosiła16032'natomiastz sieci
|iczbaosób korzystających
z sieci Wodociągowej
kana|jzacyjnej
korzystało
14 711osób,
z sieci
zgodnie z danymiGUs na rok 2011 r. |iczbaosób korzystających
1502szt. Natomiast
Wodociągowej
Wynosiła
16 333,|iczbaprzyłączy
Wodociągowych
'l5
'l18
korzystało
osób' ptzy|ączy
942 szt.
z siecikana|izacyjnej
W Wodę
Miasto Rawa Mazowieckaposiadasiec Wodociągową,
zaopatrującą
podmioty
gospodarcze
mieszkańców,oraz
działającena terenie miasta. Ścieki
do oczyszcza|ni
z|okaIizowanej
na północod
odprowadzane
są systememkana|izacji
miasta.Poziom Wodociągowania
wynosi 92 % wg MWIK, zaś91,5%Wg GUs.
Poziom skana|izowania
natomiastWnosi 88,0yoWg RAWIK' zaś84'7%Wg GUs'
W poniższej
tabe|iprzedslawiona
zostałai|ość
osób' oraz podmiotówkorzystających
z sieciwodociągowej
i kanaIizacyjnej.
Tabela 26. Liczba dostawców ścieków podłączonych do sieci kanalizacji
sanitarneji wodociągowejw 2011r.
Liczba użytkowników
Licz ba o becnie pÓdłącfo nych
po dmiotów gospodarczyc h

UdzIał
odbiorców
wody
s|eć
sieć
wodoc|ągowa
niepodłączonych
kanalizacyina
do kanalizacji
214

59

t-

224

4,50%
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Licz ba obec nie podlącfo nych
instytucji

Liczba obecniepodlączonych
gospodarstwdomowych'
Liczba obecnie podłqczonych
mieszkańców

28

28

0

1651

1979

16,60%

15118

16333

7,50o/6

*jakoprzyłącze
przyłącza
gospodarstwa
do pojedynczego
traktowane
są róWnież
do
budynkóW
wie|orodzinnych
jestWWodęz dwóchujęćWody:
MiastoRawaMazowieckazaopatrywane
Boguszyce zlokalizowanena lewym brzegu rzeki Rawki, obe.imu.ie
ttzy
studniegłębinowe,
z którychobecnieeksp|oatowane
są dwieo gĘbokości
120
yo
i 121m.Eksp|oatowane
studniepokrywają
70 zapotrzebowania
na wodęW
jest
jurajskich,
górno
mieście'
Woda ujmowana z utworóW
z ujęciategowoda
dostarczanajestdo StacjiUzdatnienia
WodyKolejowa.
Dziękiinwestycji
zrea|izowanej
W 2005r Współfinansowanej
z funduszu
ERD W Ramach ZPoRR, polegających
na modernizacji
sUW miasto
pozyskało
zwiększenieWydajnoŚcistacjio 200 m3/h,tj' do poziomu400 m3/h
pełne
oraz
Wykorzystaniemożliwości
Ujęcia, zabezpieczającW całości
zapotrzebowanie
na Wodęzgłaszaneprzezmieszkańców'oEz rozwijający
się
przemysł,jak równieżmoż|iwość
dostarczaniawody do odległychczęści
mtasta.
Tatar. z|oka|izowane
na prawymbzegu rzekiRawki,obejmujejednąstudnię
jest pobórwodyo maksyma|nej
głębinową
52 m, z którejmoż|iwy
i|ości
Q max
jest
h= 102 m"/h.Przy ujęciuTatarz|oka|izowana druga stacjauzdatniania
wody o Wydajności
max Q max h.- 102 m"/hiwydajności
eksp|oatacyjnej
50
ms/h.Niska Wydajność
eksp|oatacyjna
studniWynikaze zbyt małejŚrednicy
magistraliprzesyłowej.Magistra|ajest pzewidywana do przebudowyw
przyszłości.
Na tereniemiastaznajdująsięjeszczenastępujące
ujęciaWody:
na terenie byłych zakładów mięsnych LoG|s s.A. o zasobach
eksploatacyjnych
100m"/h,aktualniewygaszone;
|irmy'Food serwis sp. z o.o. pzy u| Tatar4 o gł.62 m i zatwierdzonych
zasobacheksploatacyjnych
25 m3/h;
szpita|aśWDuchaw RawieMazowieckiej
36m izatwierdzonych
o głębokości
'12
zasobach m3/h;
pąĄvatnegoz|oka|izowane
ujęciewłaścicie|a
w północno.Wschodniej
części
miasta RaWa Mazowieckao gĘbokości
26'1m i zatwierdzonych
zasobach
'11m"/h
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Tabela 27' Paramew sieci wodociągowej w Rawie |llazowieckiej roku 2011

(m)
Dłuqość
sieciwodociaoowei
oqół-.m
(%)
Poziomwodociąqowania

Istniejącesieci wodociągoweśr90.400 (itość
z
podziałemna matcriał-żeliwo' azbest'PCv)

Wiek istniejących
sieciwodociągovvych:
- poniżej
10lat
- 11-20lat
- 21-30lat
- ponad31 lat

50591

92./.

_
_

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

-

30%
31%
13%
26"/.

Rawskie Wodociaqi
Wodociągi i Kanalizacia
cja Sp
Sp. z o o

jonóWże|aza'manganu'amoniaku'
Właściwości
Wodysurowej(stężenie
podstawowych
parametróW
mętnośc
barwa),charakteryzują
się pewnymiWahaniami
zbiorczeana|izyparametrów
wody
fizykochemicznych.
Vwkazująto takżeWie|o|etnie
surowej.Woda surowa poddawanajest procesowi uzdatniania,dzięki czemu
Wymaganym
normom
d|aWodyprzeznaczonejdo
spożycia.
odpowiada
oraz od
Ścieki z terenuRaWaMazowiecka
odbierane
są od mieszkańcóW'
przedsiębiorstwpoprzez system kanaIizacjisanitarnej'Podstawoweinformacje
dotyczącesieci kana|izacjisanitarne.j
W RawieMazowieckiejzostałyprzedstawione
W poniższej
tabe|i.
Tabela28,Paramew sieci kanalizacyinejw RawieMazowieckiejw roku 2011
Długość
siecikanaIizacyjnej:
_ kanałygrawitacyjne
_ kanałvtłoczne
- orzeoompownie
Poziomskanalizowania

Rezerwa przepustowości
istnieiaceisieci

o ,|00mm
Istniejące
siecikana|izacyjne
na materiał:
1000mm(z podziałem
kamionka,PCV)
Wiek istniejących
siecikana|izacyjnych:
- poniŹej10 |at
- 11-20lat
- 21-30lat
- oonad31lat

: Rawskie Wodociąqj
Wodociągj i Kanalizacia
Kanalizacja sp. z o'o'

-

43158m
42200ń
958 m
5 sŹ'

88%

250m3/h

beton 1 834 m
kamionka14 391 m
PCV 26752 m
PEHD181m
9,5./.
43'/o
20'/o

27,5v.

ściekóW
z|oka|izowaną
scieki z terenumiastakierowanesą na oczyszcza|nię
gminy
północ
RaWa
Mazowiecka'
na
od miasta
na terenie
w Konopnicy-Zydomicach'Dostarczanie
ściekóW
odbywasię W następujący
sposóbI
- poprzezprzepompownię
przyu|.Jerozo|imskiej,
ściekóW
Psi z|oka|izowaną
- poprzezprzepompownię
przyu|'Tatar'
_ poprzezprzepompownię
przyu|'Targowej,
- grawitacyjnie
(przedewszystkimz osiedlamieszkaniowego
ZamkowaWola)
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oczyszcza|niaściekóWprzyjmujeściekikomuna|nez terenóWmiasta olaz
gminyRaWaMazowiecka.ogółem|iczba|udności
zamieszkującej
te terenywynosi
('17750
18493 mieszkańcóW
miasto Rawa Mazowieckaoraz 743 gmina Rawa
jest
Mazowiecka(Konopnica'Zydomice)).Do systemu kana|izacjipodłączonych
ogo,łem
85% mieszkańcóWzamieszkujących
te tereny,natomiastW samymmieście
RawaMazowieckapoziomskanalizowania
wynosi88%.
ogółemoczyszcza|nia
ściekóW
obsługuje
24 tys.mieszkańcówmiastai oko|ic.część
ścieków na oczyszcza|nię dowożona jest beczkowozami. Przepustowość
jestobecniew 40-50o/o.
hydrauliczna
oczyszczalniwykorzystywana
Tabela 29. Parametry oczyszczalni ścieków wg pozwolenia wodno.pft,wnego
z dnia 28.12.2012
r.
PŻepływ

||ość

Q śr'd.

3 643 m3

Q max d.
Q max h .
RawskieWadociagii Kanalizacia sp. z o. o'

5 9 1 9m 3
665 m 3

ParametryściekóW
oczyszczonych
zostałyprzedstawione
w poniższej
tabe|i.
Tabela 30' Panmetry ściekóWoczyszczonych w 2006r'
Scieki oczyszczone

Paramgtry

wańościdopuszczaIne
wańości .feczywiste na
poa roleniawodno w/g
wylociedo Rawki (mg/dmr)
prawnego(mg/dm')

BZT6

7,8

15

chzT

39,4

100

N ogó|ny

9,6

30

P ogó|ny

0,5

Operat

wodno-prawny

z oczyszczalni ś'ciekóww fydom\cach do rfeki Rawki

wprowaclz

ścieków

oczyszczonych

Tabela31'Pafam€ t ry ściekówoczyszczonychw 2012r.
Scieki oczyszczone

Paramstry

Wańościdopugzcz.Ine
wańoś6i rzeczywiste na
połvo|enlawodno w/g
wylociedo Rawki (mg/dmr)
prawnego(mg/dms)

BZT6

2

15

chzT

22,1

100

N ogó|ny

8,7

30

P ogó|ny

0,75

RAIMK sp'
SD. z o'o'
o.o. w Rawia
Rawia Mazowieckiei
Mazowieckią oraz
onz opqat wodno-pralvny
sc6ków oczys,|c,|onychz oc]yszcz'lni ścbkóww fydomicach do fekj Rawki
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ce|em poprawy istniejącegostanu rzeczy W kwestii gospodarkiwodnościekowejmiasta, Rawskie Wodociągi i Kana|izacjasp. z o.o. Wystą]iły
o dofinansowanieze środków funduszu spójności w ramach Programu
OperacyjnegoInfrastrukturai Srodowisko na lata 2007-2013, projektu pn.:
,'UPoRzĄDKoWANIE GosPoDARK| WoDNo ŚcIEKoWEJ W AGLoMERACJI
w |atach2008RAWA MAzoW|EcKA - FAZA |''' Zakresprojektuzostałrea|izowany
10
km
sieci
kana|izacji
sanitarnej,
4 km
2014. objąłon modernizację
i rozbudowę
kana|izacji
deszczowejoraz 8 km sieciWodociągowej
na terenieRawyMazowieckiej
i modernizację
oczyszcza|ni
ściekóW
d|aag|omeracji
z|okalizowanej
WZydomicach.
W ramachzawańegokontraktu
i zmodernizowano:
sieciowego(FlDIc)Wykonano
- kana|izację sanitarną w u|icachI Jeżowska, Wi||owa, Miodowa,
Wyszyńskiego, Tomaszowska' 1-go Maja' PołUdniowa,Jerozo|imska,
KsiężeDomki'
Mszczonowska,Katowicka'zamkowaWo|a'A|eksandrówka,
Warszawska, Miła, Reymonta, cmentarna, słowackiego,P|. Wo|ności,
oraz wybudowano nową przepompownięściekówP4 pzy u|. Targowej
i przebudowanoprzepompownięgłównąPG przyu|.JerozoIimskiej;
_ kana|izacjędeszczowąw u|icach:Warszawska,Reymonta,Miła'Konsq/tucji
3-go Maja, Południowa,Lenańowicza, Gąsiorowskiego,Niepod|egłości,
Zwo|ińskiego, Wyszyńskiego, słowackiego, NoWa, Tomaszowska,
Krakowska,Zaty|na,Po|na,
PI. Piłsudskiego,
Mickiewicza,Kościuszki,
P|.Wo|ności,
Armii Krajowej,oraz wybudowanotrzy podczyszcza|niewód
na wylotachdo rzek Rawkii Rylki;
opadowych(tzw.seperatory)
- sieć WodociągowąW u|icach|Faworna'słowackiegopop|zezpark do u|.
Zaty|na,
Łowickiej'Niepod|egłości,
Wodna,Księdzaskorupki'Jerozolimska,
Potudniowa'Miła,Reymonta'Krakowska,Po|na,KonsMucji 3.go |V|aja'P|'
(Wzdłuż
Piłsudskiego,
AleksandróWka,
Łowicka' Mszczonowska-Biała
torów
ko|ejki)' zamkowa Wo|aiopoczyńska' Południowa' Gąsiorowskiego'
LenańoWicza,
WarszaWska'
powstało
inwestycji
RobotytMałyponad29 miesięcy.Dziękiprzeprowadzonej
ponad 350 przyłączykana|izacyinych (o 50% Więcej niż zakładałp|an) do
prywatnychi ponad l120 mieszkańców zyskało możliwośc
nieruchomoścj
p|zyłącze
nia do siecikana|izacyjnej.
zabudowanych
Wedługdanychze stycznia2014 r. ponad70 nieruchomości
przyłącza
posesji,
ponad
Wybudowało
kana|izacyjne
do swoich
co stanowi
240 osób
podĘczenia
podłączonych.
swiadomośćmieszkańcóww zakresie konieczności
róWniei jest bardzo wysoka. odczuwa|nesą korzyściWynikającez Wzrostu
efektywności
działaniasystemu kana|izacji'Wśródktórych można Wymienić:
zmniejszeniei|ościinterwencjiWyl'vołanych
zatorami niedrożnejkana|izacjiczy
piwnic'
pzenikania
za|ewaniaściekami
wye|iminowanie
ściekówdo gruntuoraz
infiltrację
wód gruntowychdo kana|izacji,
skuleczneoc4szczanie wód opadowych
pzed ich odprowadzeniem
do odbiornika.W Wynikurea|izacjiProjektupowstał
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pierścieniowy
system zaopatrzeniaw Wodę, który zapewniłpewnośózasi|ania
odbiorcóWW Wodę pitną' DodatkowopodniesionajakośćWody pitnej zadowoli
oczekiwaniamieszkańcóWmin. poprzezWye|iminowanie
Wtórnychzanieczyszczeń
Wynikającychze złego stanu technicznegosieci wodociągowej'W Wyniku
przebudowyi budowykana|izacjideszczowejW centrumnastą]iłajuż e|iminacja
podtapiania
najstarszej
częścimiasta_ efektywność
systemuznalazłapolwierdzenie
podczas u|ewnego|ata (czerwiec 2013 r), kiedy nie odnotowanoŹadnych
poważniejszych
zgłoszeńdotyczących
za|ewaniaposesji.
W nawiązaniudo rozbudowysieci kana|izacjisanitarnej,
W projekcieuwzg|ędniono
modernizacjęurządzeń oczyszcza|ni ściekóWW zydomicach i dostosowanie
techno|ogii
oczyszczaniado zwiększonego
ładunku
ściekóW
lvlodernizacja
oczyszcza|ni
W ramachProjektuobjęła:
- częścmechanicznąoczyszcza|niłączniez rozwiązaniemodbioruściekóW
dowożonych
i osadóWtłuszczowych'
- częśćbio|ogicznązwiązanąz modernizacjąurządzeńłącznieze zmianą
funkcji komór denitryfikacjina nitryfikacji'modernizacjąstarych złóż
zraszanychi nowąrecyrku|acją
zewnętrzną
osadów,
_ zmianęsystemuodprowadzania
ściekóW
do odbiornikaW tym modernizację
i
zmianęfunkcjiistniejących
komórbiout|eniania'
- modernizacje
stawóWstabi|izacyjnych,
_ kompleksowe
gospodarkiosadowejłącznie
rozwiązanie
z biogazem,
_ gospodarkęosadamiodWodnionymi.
_ insta|acje
e|ektryczne
i AKP|Ai całegosystemuautomatyki,
- drogi'p|ace'podjazdy,
ogrodzeniadla całejoczyszcza|ni'
- insta|acje
sanitarneW budynkach
Wrazz nowąkotłownią'
- przebudoWę
budynkuadministracyjno.socja|nego
Wrazz |aboratorium.
Zmodernizowanaoczyszcza|niaumoż|iwiła
zwiększeniepoziomu redukcji
zanieczyszczeńoraz sprawnągospodarkęosadową ce|em modernizacji
byłom,in.
przyrodniczego
umoŹ|iWienie
zagospodarowania
osadÓW.
gospodarki
Projektdotyczącyuporządkowania
Wodno-ściekowej
na terenie
ag|omeracji
RaWaMazowieckaobjąłnajpi|niejszy
do rea|izacji
zakres'
potrzebyW zakresiebudowysieci kana|izacji
|\4ając
na uwadzepozostałe
sanitarnej
p|anujesię ko|ejneinwestycje.
i deszczowejoraz sieci Wodociągowej
P|anowanydo
rea|izac.ii
planierozwojui modernizacji
zakreszostałob,ięty
w Wie|oletnim
urządzeń
Wodociągowych
i urządzeńkana|izacyjnych
d|a przedsiębiorstwa
Wodociągowokana|izacyjnego
RawskieWodociągii Kana|izacjasp. z o.o.w Rawie Mazowieckiej
na lata2012- 2016i obejmuje:
_ budowę kana|izacjideszczowej na terenie miasta RaWa Mazowiecka
W uI. Do|na,słowackiego,
Łąkowa,os' skierniewicka,Paska, Krasickiego,
Żeromskiego'
staffa,Dąbrowskiego,
Fredrywraz z budowąki|kuoczyszcza|ni
wód deszczowych;
- budowę kana|izacjisanitarnej na terenie miasta RaWa Mazowiecka
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Krasickiego,
w ul. Asnyka,Dolnej,Zapolskiej,
Paska,Staffa,Zeromskiego,
Dąbrowskiej
i Fredry;
- budowę sieci Wodociągowejna terenie miasta RaWa Mazowiecka
w ul.Asnyka,Dolnej,Zapolskiej,Krasickiego,
Staffa,feromskiego
- pzejęcie urządzeń wodociągowychi kana|izacyjnych
w u|. Katowickiej
i na terenieOs. 'Tatal'.
4.6.3.Energetyka
jest W północnej
GłóWnypunkt zasi|aniaW energięe|ektrycznąpołożony
rozbudowęsieci' oraz
częścimiasta. Posiada on rezerwymocy, umoż|iwiające
da|szezwiększenie|iczbyodbiorcóWenergii'Na obszarzemiastaWystępujesieć
w
e|ektroenergetyczna
średniegonapięcia ze stacjami transformatorowymi
jest
postępującej
gęstości.
dostatecznej
siec
sukcesywnierozbudowywana
W miarę
zabudowy.Możnazatem stwierdzić,że zaopatrzenieW energięe|ektrycznąnie
znaczeniud|a rozwojumiasta.W poniższejtabeli
stanowiprob|emuo decydującym
przedstawionoi|ośćgospodarstwdomowych-odbioIcóWenergii e|eklrycznej,
orazzUżycieenergiiw gospodarstwach
domowych'
Tabela 32. odbiorcy i zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach
domowych w Rawie Mazowieckiej
2007
2008
2009
2010
wyszczegó|n|enIe
||ośćgospodalstw domowych
odbiorców energii eIeKrycznei (szt)

6640

6774

zuźycieenergiie|ektrycznej
w
gospodarstwachdomowych(MW'h)

11262

11495,7

6890

6987

1 1 6 3 4 , 5 12030,4

dane PGE DvstNbucia
Dystrybuciasnótka
spółkaAkc
Akcyjnaz siadzibą

4.6.4.Zaopatrzeniew gaz
sieć gazowniczaobejmujeWiększącześćmiasta.Długość
sieci gazowejo|az
jest
W poniższej
tabe|i.Miastozaopatrywane
liczbaodbiorcówzostałaprzedstawiona
z gazociągu Wysokiego ciśnieniaWarszawa-Katowicepopzez dwie stacje
redukcyjne:
- jednausytuowana
przyul Mszczonowskiej,
- drugapzy ul.OsadaDolna.
Tabela 33. odbiorcy gazu i długośćsieci gazowej w Rawig Mazowieckiej
2@8 r.
2010r.
Wyszczegó|nienie
2004 r.
sieć gazowadługość
czynnei
3221'l
35323
4'1139
sioci rozdzielczei(m!
L|czbaodb|orcówgazu
4174
4200
4300
(qosoodaEtwadomowg)
' Denc Gllss, PÓlŚkA
snólkA Ga7rw|licfuVe
Polska spólka
GazownbtwasÓ
sp' fo

r oddział w wa^zawic

Gazu skigrniewjcewrazz mbszkańcamibloków wnz z przyłączani
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4.6.5.Energiacieplna
Na terenie miasta RaWa Mazowieckaznajdująsię kotłownie:
osied|owe,
przemysłowe
i użyteczności
pub|icznej
oraz indywidua|ne.
Kotłownie
osied|owe|eżą
w gestii zakładu Energetykiciep|nej sp' z'o,o. zakład posiada 2
kotłownie,
zloka|izowane
przyu|.KazimlerzaWie|kiego15
oraz przyu|.soiidarności
s'
Kotłowniaprzy u|.Kazimierza Wie|kiegowyposażonajest w:
- kotłyWodneszt.3 Paromatsimp|ex
o mocy1,75MW każdy,
- kotływodneszt.2 Vitocrosa|
o mocyo'89 MW każdy,
Łącznamoc kotłów- 7,o4Mu
- węze,|ciep|nydostarczającyenergię
ciep|nąkupowanąod firmy B|ozEc
w Konopnicy,
- stac,iępomp,
- stacjęuzdatniania
wody,
- monitoring
procesutechnologicznego.
Kotłowniaprzy u|' so|idarnościwyposażonajest w:
- kotły
Wodneszt.4Turbomato
mocy2'6MWkażdy'
o łącznej
mocy'lo'4MW.
- stacjępomp,
- stacjęuzdatniania
Wody,
- ekonomizery
szt.2Wykorzystujące
ciepłoze spalin,
- monitoring
procesutechnologicznego.
sprawność
- ok.98%. stan technicznykotłowni
obydwukotłowni
jest bardzo
dobry Wysokaocenastanutechnicznego
przeprowadzonej
wynikaz
w laiach199g_
2001 modernizacjii wymiany2 kotłóWw 2oo4 r. oraz
przeg|ądóWi
napraw seMisowych. UzdatnianieWody obiegowej(zładu)'
"o,o".ny"h
dokonywanejest W
stacjachuzdatniania
Wodyznajdującei
się W każdejkotłowni.
Podstawówympalrwem
w obydwu kotłowniach
gaz
ziemny WysokometanowyGz.50, jato paliwo
iesl
tub
w
szczycie
energetycznym,
stosowanyjest dodatkowooleJopaowy.
l9zeMowe
Wielkość
emisjijestWprostproporcjona|na
do i|ościzużytego
pa|iwa.
za 2013 r' wie|kość
emisjiWyniosła;
- dwutlenek
siarki-40 kg
- tlenkiazotu- 3.882kg
- t|enkiWęg|a.633
kg
- dwut|enek
Węg|a 4.286.533kg
- pył- 32kg
fakładnie podtegaKrajowemu
systemowiA|okacji
Uprawnieńdo emisjico2
ze Wzg|ędu
niskązainsta|owaną
moc kotłóW.
Zakładposiada2 sieci cieplne.sieć cieplnanr 1 jest sieciądwu plzewodową
w całości
preizo|owaną
zasilanąz kotłowni
gazowo-o|ejowej
na oiiedIuSo|idarności
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5' zbudowanazostaław ramachpzeprowadzanychmodernizacji
W |atach1999.
2011. Zlokalizowanajest na terenie miasta Rawa Mazowiecka,na osiedlach:
so|idarności'
Tomaszowska,
Zwo|ińskiego
i 9 Maja. DługoŚćsieci ciep|nejto 5.123
mb, zaśpojemność
to 113m".Sieć ta doslarczaenergiędo Ęcznie 55 Węzłów
cieplnych:
- Węzłów
ciep|nych
dwufunkcyjnych
w ilości
30 szt.(os.so|idarności).
_ WęzłóW
jednofunkcyjnych
ciep|nych
W i|ości
10szt. (os.so|idarności)
- WęzłóW
cieplnychdwufunkcyjnych
w i|ości
5 szt.(os.zwo|ińskiego).
- WęzłóW
ciep|nychdwufunkcyjnych
W i|ości
10 szt' (naosiedlu9 Maja).
Parametryczynnikagrzewczegoprzesyłane
sieciąWokresiezimytoI
- temperatury
pracysieci- 120/755
- ciśnienie
- 250 kPa
dyspozycyjne
- przepływ
maksyma|ny 24otJh
ParametryczynnikagrzewczegopŻesyłane
sieciąWokresie|atato:
- temperatury
- 75140
obliczeniowe
- ciśnienie
- 200kPa
dyspozycyjne
- przepływ
_ 40Vh
maksyma|ny
preizo|owaną
siećciepInanr 2 jestsieciądwuprzewodoWą
W całości
zasi|aną
gazowo-o|ejowej
z kotłowni
na osiedluZamkowaWo|aNr 2 mieszczącejsię przy ul.
Kazimie|za Wie|kiego 15. zbudowana została w ramach przeprowadzanych
jest na tereniemiasta Rawa
modernizacjiw latach 1998 - 2012. Zlokalizowana
Mazowiecka,na osied|uZamkowaWo|a.Długości
sieci ciep|nejto 3.138 mb' zaś
pojemnośó
to 100m3.sieć ta doslarczaeneĘiędo łącznie41 węzłóW
cieplnych:
- Węzłów ciep|nych dwufunkcyjnychkompaktowychz podmieszaniem
pompowym
W i|ości
38 szt.
_ WęzłóW
jednofunkcyjnych
W i|ości
3 szt.
Parametryczynnikagrzewczegoprzesyłane
sieciąw okresiezimytoI
- temperatury
pracysieci- 95/75
- ciśnienie
. 200 kPa
dyspozycyjne
- przepłnvmaksyma|ny
- 150Vh
Parametryczynnikagrzewczegoprzesyłane
sieciąwokresie|atato:
- temperatury
obliczeniowe 75140
- ciśnienie
. 100kPa
dyspozycyjne
- przepływ
maksyma|ny30t
WęzłycieplneWyposażone
są w pełnąautomatykę
niezbędnądo podawania
żądanejwzez odbiorcóWi|ości
energiiciep|nej,jak równieżkontro|no-pomiarową,
do pomiarujakościii|ościzużytegociepła,|ega|izowane
okresowozgodniez
przepisami.
obowiązującymi
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stratyciepłaksztaftują
się następującoI
- na osiedluZamkowaWolaw granicach12 - l3ok,
- na osied|u
granicach
so|idarnościW
9.l0%.
stratyWody- W ska|irocznejprzedstawiają
się następująco:
- na osiedluZamkowa
Wolaw granicach
30 m3,
- na osiedluso|idarności
granicach
W
50 m3.
Straty te Wynikająz Wykonywanianiezbędnychprac konserwacyjnych
jak róWnieżodpowietrzania
i remontowych
W Węzłach,
insta|acjikolłowni'Ponadto,
przeg|ądami
grzewczychprzez Urząd
częściowo
stratyte byłyspowodowane
kotłóW
DozoruTechnicznego.
Na najb|iższe
|atazakładp|anujeniŹejWymienione
inwestycje;
_ kontynuowaniestarań W zakresie Utrzymaniana moż|iwienajniższym
poziomiecen energiiciep|nej
d|aodbiorcówpop|zez:.
- maksyma|ne
- Wykorzystanie
obniżaniekosztóWeksp|oatacji
tańszego
pochodzącego
ciep,ła odpadowego
z kogeneracji W kotłowni
so|idarności'
Wykorzystanie
ciepłaodpadowego
z utylizacjiodpadóW;
- budowę pŻyłączyi montażWęzłóWciep|nychdo nowo przyłączanych
odbiorcóW;
_ budowęsieci ciep|nejspinającejkotłownię
zamkowa Wo|a 2 i kottownię
soIidarności
5;
- dalszą Współpracę
z t|rmąB|ozEc KonopnicaW zakresiedostawyenergii
ciep|nejdo kotłowni
ZamkowaWo|a2;
- Wykonanie
pracysieci
monitoringu
Węzłów
ciep|nych
w ce|uzoptyma|izowania
(zmniejszenie
strat);
_ W ce|uredukcjiniskiejemisji,p|anowana
jest budowasieciWrazz przyłączami
p|acPiłsudskiego,
W ulicach;plac Wo|ności,
u|' Kościuszki,
u|. Kopernika,
u|.Mickiewicza'u|' Ki|ińskiego'u|.Mazowiecka,U|.zaty|na'u|.słowackiego,
Al. KonsMucji3 l\4aja;
- Wykonania
kogeneracji
W kotłowni
so|idarności
5;
. uty|izacjii Wykorzystania
odpadóWdo ce|óW produkcjienergii ciep|neji
prowadzonajest We
elektrycznej
W kogeneracji,
ocenatego przedsięWzięcia
Wspó,łpracy
z ZGo Aquarium.
Wybórjednegoz kierunkówrozwoju(Wykonania
kogeneracji
w kotłowni
so|idarności
5 |ub uty|izac,ii
iWykozystaniaodpadóWdo ce|óWprodukcjienergiiciep|neji
e|ektrycznejw kogeneracji,ocena tego przedsięWzięciaprowadzonajest We
WspÓłpracyz zco Aquarium)automatycznieoznacza Wyk|uczeniedrugiego.
programóW
ReaIizacjaWybranego
kierunkurozwojumoż|iwa
będziepo uruchomieniu
pomocowychna rea|izacjętych zadań, a w szczegó|ności
muszą być spetnione
przesłanki
ekonomiczne'
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- gospodarkaodpadami
4.6.6.Gospodarkakomunalna
W planie Gospodarkiodpadamidla Województwałódzkiegostwierdzono,
że W zakresie podstawowymprob|ememna terenie Województwasą odpady
komunalne.
sytuację panującąna
W zakresie gospodarkiodpadami przemysłowymi
terenieWojewództwauznano za niezłą.Jako waŹny prob|emd|a województwa,
odpadów
Wymagający
|ozwiązania
w najb|iższych
|atach,uznanazostałaobecność
niebezpiecznych
w odpadachkomunalnych.
ŁódzkiegoWskaŹnik
WedłUgP|anuGospodarkiodpadamid|a Wo,iewództwa
Wytwarzania
odpadówd|apowiaturawskiegow |atach:
- 2010120111291
kgiM/rok,
- 2012:295,5k9/M/rok
w 2012 |' zebranezostałoz terenumiasta818'9 Mg odpadóW,co daje w
przeliczeniuna gospodarstwo
domowe0,4551V19.
zbiórki odpadóW'a
100%mieszkańcówobjętychjest systememse|ektywnej
korzystaz tejmoż|iwościty|ko
70,25%mieszkańców'Na tereniemiasta,gtównieprzy
zabudowiewielorodzinnej
i przy szkołachrozslawionesą zestawydo se|ektywne'i
i
są do gromadzeniaszkła,maku|atury
zbiórki odpadów.Zestawyprzystosowane
jest od
zbiórkaodpadówprowadzona
opakowańp|astikowych
typuPET. se|ektywna
odpadóW,z czego
462,5Mgwysegregowanych
2000 r. W roku2o'|2zebranołącznie
makulatura,
24,71o/Ót,No|zwlasztuczne,38,83%szk|oorcz 2,25o/o
34,2'l%stanowiła
pozostałe.
Wie|kogabaMoWe
i
składowiskoodpadóW komuna|nychW Pukininie' oprócz '!7,8 tyś.
mieszkańcóWRaWy Mazowieckiej,obsługujerównieżmieszkańcówgminy RaWa
Mazowieckaoraz RegnóW (W sumie 28 tys mieszkańców).Teren składowiska
odpadóWto 4,88 ha. obecnie tMają
obejmuje8,1 ha' w tym terendo składowania
je na trzykwateryo powierzchni:
pracenad rozbudową
0,54
składowiska.
Podzie|ono
ha;0,58ha i 1,94ha.
Kwaterapierwszabyłaeksp|oatowana
od 1993 r. do kwietnia1999 r. od 1 maja
2006
r.
1999 r. do 30 czerwca
eksploatowanadruga kwatera,tzecia kwatera
jestod 2006r
eksploatowana
by rocznie
Na terenieRawy Mazowieckiejnie ma zakładu,który Wytwarzał
powyfej 5 tysięcy Mg odpadóWinnych niż niebezpieczne.Natomiastjest kilka
podmiotóW
powyżej
rocznie'
Wytwarzających
1 Mg odpadóWniebezpiecznych
Na|eżądo
nich:
- samodzie|nyPub|icznyzakładopieki zdrowotnej- PrzychodniRejonowej
przyu|.Niepodległości:
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Szpitalp.w.Sw. Duchaprzyul.Warszawskie.i
14,
ALAB SD. z o. Warczawa - LaboratoriumAnaliz Lekarskichw Rawie
Mazowieckiej
,
- Przedsiębiorstwo
p' Mariusza
Usługowo-Hand|owe
Motoryzacji''soM|cAR'
Podwysockiego,
_ Przedsiębiorstwo
Państwowe'i
KomunikacjisamochodowejW skierniewicach
powstające
odpady
na terenieP|acóWkiTerenowej
W RawieMazowieckiej.
4.7,lnfrastrukturasDoleczna
4.7.1.Zasoby mieszkaniowe
Wedługstanu na dzień 3'l grudnia20'12t na lerenie miasta było6280
mieszkań, co stanowi 38,820/.|iczby mieszkań na terenie powia|urawskiego'
od roku2007na tereniemiastaprzybyło
246 mieszkań.
przypadająca
Powierzchniaużytkowa
na 1 osobęw przypadkumiastaWynosi
23'2 m2. Jest to wańośćniższaod Wskaźnika
d|a całegopowialu,Wynoszącego
25,1m2.
Liczba osób przypad'ąca na jedno mieszkanieWynosiła2,84 W Rawie
Mazowieckiej
oraz3,07w powiecierawskim.
WskaŹnik|iczbyosób na 1 izbęW przypadkuRawyMazowieckiej
to 0,75,zaś
powiatu
dla
rawskiegoto 0,80.
Liczba mieszkań oddanychdo Użytku,w roku 2012, na lerenie miasta
Wyniosła
65 i byłyto mieszkaniaWbudynkachRTBS i RMSM.
stan technicznyinfrastruktury
mieszkaniowejocenionyzostałjako ogó|nie
średni'WiększośózasobóW mieszkaniowychmiasta powstawałaod po|owy|at
jednorodzinnym
jak i Wie|orodzinnym.
siedemdziesiątych,
zarówno W budownictwie
4.7.2Dochodymieszkańców
jest poprzez
Poziom życia mieszkańcóWw znacznejmierze kształtowany
Wysokośćosiąganych dochodóW. struktura dochodóW mieszkańcóW powiatu
przedstawiona
rawskiegowg ska|ipodatkowej
zostaław poniższej
tabe|i.
Tabela 34. Dochody do opodatkowania miesakańców powiatu rawskiego
lata
2009
2010
2011
2012
łącznakwotadochodóWw zt
w9 skali 18 %
270 239 007
247 558 446
306172973 3 1 98 4 84 1 9
wg skali 32%
32'166404
36 049 233
37 835410
44 286 608
|iczbazłożonychzeznań szt.
wg skali 18 %
15 604
16 048
1 64 3 1
16567
wg skali 32%
255
275
293
339
środn|
dochód na iednego podatnika w zł
wg skali 18 %
17 314,57
1 79 1 8 , 6 5
18 633,86
19 306,36
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wg skali 32%

126142,76

1 3 10 8 8 , 1 2

129141,33

130 638,96

" mierzonewg |iczbyzeznań podatkowych
zródlo UPąd skarbowyw Rawie Ma/owieckiel

Z powyższychdanych wynika,że od roku 2009 do roku 2012 Wzrastałałączna
kwota dochodóW mieszkańcóW powiatu rawskiego W uzyskiwanych W obydwu
ska|ach podatkowych.Liczba złożonychzeznań podatkowychWzrastałaW każdym
roku podatkowym w poróWnaniu do roku poprzedniego, w obydwu ska|ach
podatkowych.
NajwiększaczęśćdochodóW osiąganajest przez podatnikóWza|iczanychdo
I przedziałuskali podatkowej(18yo).zeznania podatkowe WedługWyiszej ska|i
(32%)stanowiąty|kood '1,53% _ 2,o ok i|ościzeznań z pierwszej(18%)ska|i
podatkowej.
Z powyższegozestawieniaWynika'że od 2009 roku corocznieWzrastakwota
średniegodochodu uzyskanegoprzez podatnikaz pierwszejska|ipodatkowej.Średni
dochód podatnikapierwszejska|i podatkowejw 2012 roku wzrósłW poróWnaniudo
roku 2oo9 o 11'48 ok. Średni dochód na jednego podatnikaW drugiej skali
podatkowej (32%) Wzrastałod 2009 roku do 2010 roku, a w 2o1,| roku u|egł
W 2012 rokudochód
istanowił98'51 % dochodurokupoprzedniego.
zmniejszeniu
poróWnaniu
o
3'56
%'
z
2009
rokiem
w tej grupiepodatkowejWzrósłW

zmiany średniegodochodu W prze|iczeniuna jednego podatnikaWg
poniższyWykres.
przedstawia
przedziałów
poszczegó|nych
skaIipodatkowej
Wykres 14. średni dochód w przeliczeniu na jednego podatnika według
poszczególnych przedzialów skali podatkowej
140000
120000
100000
80000

-.+ wgskali 18%
--Dwg skaLi32%

60000
40000
20000

o

zoto

2A7Z

20!7

na podstawiedanychUrzęduskarbÓwegow Rawie Mazowieckbi
fródło:opracowanieWłasne
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z powyższego Wykresu Wynika, że największe zmiany dotyczą średnich
dochodóW osiąganych przez podatników roz|iczającychpodatek wg 32% ska|i
podatkowej. Dochody podatnikóW z tej grupy rosly do roku 2010, po czym
niewie|ki
WzrostdochodóW
nieznaczniespadłyW roku2011,a następnie
odnotowano
w prze|iczeniuna jednego podatnika'Średnie dochody podalników płacących
podatekW wysokości18% wzrastałysystemalycznieod roku 2009, kiedy to wyniosły
17318,57zł,do roku2012 i Wyniosły
Wtedy19308'75zł.
poróWnaniu
W
ze średnią d|a całego kraju oraz poróWnywalnymi
podatków P|T d|a miasta RaWa Mazowieckajest duża,
miejscowościami,
Wysokość
co może śWiadczyóo Wyższych niż przeciętne dochodach uzyskiwanych pŻez
mieszkańcóWmiasta.

4.7.3.Opiekazdrowotna
Warunki i jakoścżycia za|eż!ąod stopnia zaspokojeniapot|zeb m.in.
w zakresie mieszka|nictwa,p|zyjaznegośrodowiskai wiążącegosię z nim
zagospodarowaniaterenu' jak róWnieżdostępu do edukacji' ku|tUry'obiektóW
dostępności
do służby
zdrowia.
spońowychi rekreacyjnych'
zgodniez definicjąŚWiatowejorganizacjizdrowia''zdrowieto nie ty|kobrak
choroby czy niepełnosprawności,
ale stan pełnegofizycznego' psychicznego
i społecznego
dobrostanu''.
prawczłowieka.
zdrowiusłużyrównież
Zdrowiejest jednymz podstawowych
dobrzezorganizowana
i dostępnad|awszystkichopiekamedyczna' Ambu|atoryina
i specjalistycznej
opiekazdrowotnaobejmujeśWiadczenia
medycznepodstawowej
pacjentom
hospita|izacji'
opiekizdrowotnej
udzieIane
niewymagającym
podstawowej
są przez
zakresu
opieki
zdrowotnej
rea|izowane
swiadczeniaz
pub|iczne i niepub|icznezakłady opieki zdrowotnej. zawie|ają one umowy
|ekarzapodstawowejopieki
z NarodowymFunduszemZdrowia na świadczenia
zdrowotnei, świadczenia pie|ęgniarki p'o.z., śWiadczeniapołożnej p.o.z'
pie|ęgniarki
orazśWiadczenia
szkolnejp.o.z.
z zakresupodstawowe.i
ogół,emna terenieMiastaRawa MazowieckaśWiadczeń
udzie|ają
następujące
zakłady:
opiekizdrowotnej
- Samodzielny Publiczny zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia
u|.Niepod|egłości
8,
_ Niepubliczny
centrumMedyczne,,GADENT'sp.z o.o.
zakładopiekizdrowotnej
'1
ul. Kościuszki'
- Niepub|iczny
s'c., u|.słowackiego
68,
zakładopiekizdrowotnej
,,RAW-MED|cA''
_ Niepub|iczny
3 Maja98'
zakładopiekiZdrowotnej
s.c''',A|e.ia
Konst]^uqi
',REMED|UM
- Niepub|icznyzakład opieki zdrowotnej centrum Medyczne ''VERBENA'
ul. Krakowska9.
Na terenie Miasta funkcjonujeróWnieżzakład,który nie zawiera UmóW
poradz zakresu
odpłatnie
z NarodowymFunduszemzd|owia,zaś|ekarzeudzie|ają
zakładopieki zdrowotnej
spec,ia|istycznej
opieki zdrowotnej.Jest to Niepub|iczny
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A|ejaKonsq^ucji
3{o |\Ąaja
2.
,'BAMED'PrzychodniaLekarsko-Pie|ęgniarska
Pacjenci Wymagającyhospita|izacji
z terenu naszego miasta najczęściej
zgłaszająsię do najb|iższego
szpitala - ŚW. Ducha. Jest to jedyna tego typu
p|acóWka,sprawującaopiekę stacjonarnąna terenieMiasta Rawa Mazowiecka,
dysponująca obecnie 166 łóżkami szpita|nymi. W szpita|u funkc.ionuje
5 podstawowych oddziałów: położniczo.gineko|ogiczno-noworodkowy,
chorób
Wewnętrznych,
choróbpłuc'chirurgiczny'
dziecięcy.
W ce|uzaspokojeniapotrzebzdrowotnych
mieszkańcówRaWyMazowieckiej
Ważnąro|ęodgrywarównieżdziała|nośc
aptekzapewniających
dostępność
do usług
farmaceutycznych.
Wykazaptekw RawieMazowieckiej:
_

68
,'NadRaWką'u|.słowackiego
ul.AlejaKonstytucji3
Maja18
,,Eskulap"
,,Panaceum'ul. Kazimierza.Wielkiego3 b
.,Verbena"
ul. Krakowska9
TanichLekóW''oLlj]ED,'u|.Kościuszki
1
3 |Maja2
,,ŚW.stanisława'U|.A|ejaKonstytucji

Tabela 35.Ambulatoryjna opięka zdrowotna w 2012r- slan w dniu 31 xl
Vwszczegó|nienie Przychodnie
Województwo
Pod.egionskierniewicki
Powiaty:

- kutnowski
_ Ęczycki
_
-

łowicki
rawskl

- skierniewicki
l\,liastona prawach
Powiatu:
- Skierniewice

1523
183

50
37
39
19
25

Praktyki
lekarskie'

Poradyudzieloneb

222
50

20321,3
2613,6

19

668,3

6
13
3
6

386,5
498,0

3

556,6

372,1
132,1

na1
Stomato
maesz- lekarskie -logrczne
Kanca
8,0
7,0

18090,1
2357,1

2231,2

6,6
7,4

617,4

50,9
40,7

6,2

455,4

11,4

345,8
325,7

256,5

42,6

113,9

46,4
18,3

499,0

57,6

"a - dane obejmująpodmioty'które podpisałykontraktyz NarodowymFunduszem zdrowia
lub z ptzychodniami.
'b - w ciągu roku;łącfniez poradamioplacanymipzez pacjentów(środkiniepub|iczne);
bez
porad udzie|onychw izbach przyjęćszpita|iogó|nych- 345 381 porad.
fródło:MateriaĘporównawczena podslawiedanych GUs za 2012 r' - centrun Badań Regionalnych
"WojewództwoŁódzkie 2013 podregiony,powiaty,gniny'.
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4.7.4' system oświaty- edukacja
W zakresie dostępu do ośrodkóWedukacyjnychW Rawie Mazowieckiej
następujące
szkoły:
funkcjonują
- 3 szkołypodstawowe
miejskie:
- szkołaPodstawowaNr'l im.TadeuszaKościuszki'
_ szkołaPodstawowaNr 2 im.MariiKonopnickiej,
_ szkołaPodstawowaNr 4 im.Korne|aMakuszyńskiego.
_ ZespółP|acówekspecja|nych
im.Marii
W RawieMazowieckiej
GrzegoŻewskiej
- 3 gimnazja:
_ Gimnazjum
Nob|istóW'
Nr 1 im.Po|skich
- Gimnazium
Nr 2 im.HalinyKonopackiej,
- Pub|iczne Gimnazjum Wchodzące W skład zespołu szkół
ogó|nokształcących'
-

3 PrzedszkolaMiejskie:
- Przedszko|eMiejskieNr 1 ,,Tęczowa
Jedyneczka'''
- PrzedszkoleMiejskieNr 2 'Niezapominajka",
_ Przedszko|eMiejskieNr 3 ,'Bajkowy
zakątek'',

-

5 PrzedszkoliNiepublicznych:
- Małe Niepub|icznePrzedszko|e''$oneczny Domek', u|. Jana l||
47,
Sobieskiego
- Niepub|icznePrzedszko|e ',WesołaKraina'' Agnieszka Koperska,
7a lok.15,
ul.Reymonta
- Niepub|iczne
Przedszko|e
'Miś''Katarzynasej ul. Faworna1,
- owujęzycznePrzedszkoleNiepubliczne
'HappyKids''UrszulaNagórka,
ul. Tomaszowska69 D,
- Niepubliczne
ul.Wyzwolenia10
Przedszkole,,EKOgroszki"
Integracyjne

-

Kraina''u|'ArmiiKrajowej2.
1 KlubMa|ucha.'Baśniowa
fłobek Miejski' u|' Murarska- w trakcie budowy,otwarcieodbędzie się
będziesprawowanaopiekanad dziećmiod 20
2014 r. W żłobku
1 września
tygodniażyciado 3 |at. Pzestronne inowoczesne sa|e z c,eMkowanym
kadra opiekuńczazostanąprzygotowane
Wyposażeniem
oraz profesjona|na
na przyjęcie74 maluchóW'

-

Wtym|
3 szkołyśrednie,
- zespółszkoł- centrumEdukacjizawodoweiiUstawicznejim.Mikołaja
Kopemika,
- Zespółszko,łPonadgimnazja|nych
st. Reymonta,
im.Władysława
- Liceum ogólnokształcąceim. Marii skłodowskiej-curiewchodzące
W składzespołuszkółogólnokształcących.
74
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-

6 szkółśrednlch
niepub|icznych,
Wtym:
_ zaoczneLiceumogó|noksztatcące
20,
,,FoRUM'.u|.Kościuszki
- Technikum
Ekonomiczne
..FORUM'.
_ ZaocznestudiumRachunkowości
',FoRUM',
_ szkoła Po|icea|na i Technikum Uzupełniająced|a Dorosłych
46'
u|'ZWo|ińskiego
- PrywatnyzespółszkółZawodowych
d|aDorosłych
u|.zwo|ińskiego
10,
_ zasadniczaSzkołaRzemiostau|-zwo|ińskiego
10a.

szko|a Podstawowa Nr ,| W Rawie Mazowieckiejznajdujesię W budynku
z 1926 roku,p|zy u|. Kościuszki
19. Stan techniczny
dobry.Budynekprzeszedł
genera|nyremont:Wymieniono
budynku.
dach,okna,Wykonanolermomodernizację
WykonanoWymianępodłógidokonanoremontugłóWnej
klatkischodowej.Powstała
stołówkaszko|na z nowoczesnymzap|eczem.W ramach programuedukacjj
eko|ogicznej',Moja Wymarzona ekopracownia''utwozono mu|timedia|ną
pracownięprzyrodnicząoraz rea|izowano
Wyposażoną
W sprzęt dośWiadcza|ny,
przedsięWzięcia:
następujące
- Programedukacjieko|ogicznej
2oo8l2o09'
'człowieki przyrodajedenświat,
- Programedukac,ii
cząstkąprzyrody"
2oo9l2o,|o,
eko|ogicznej
,'Jesteśmy
- Programrozwojowy
szkoły,'Mojaszkołajestd|amnie,,
- Program WspomagającyucznióW k|as |-||| ''Indywidua|izacja
nauczania
w klasachl-lll',
- Programedukacjieko|ogicznej,,Poznać,zrozumieć,pokochaóprzyrodę''2012120'13,
- Programedukacjieko|ogicznej
życiew małejkrop|iwody.2o'|3l2o14.
',Wie|kie
Tabela 36-uczniowie szkoły Podstawowej Nr 1
Lista uczniów i abso|wentóww poszczegó|nych|atach- sP 1
Lata szkolne

2002t03

2003to4
2004to5

2005/06

2006n7
2007toa

2008/09
2009/'t0
2010t2011
2011t2012
201212013
2013t20'14

kt.,,0' kt.I

kt.tv

kt.v

119
110
98

111

83

'110
97
94
84

85
82

k t .t l

kt.l

0
0

93

0
0

B4

0

81

91

83

0

81
69

83
81
69
77
68
64
80

88

0
46
52
68
68
98

a7

73
69
64

80
68

98
95

84

84
78

86

70
73
68
66

7A
69

75

84
72
64

kl.vl
Razem
absolwenci

121

106
111

111
98

121
112

óo

97
90

82
85
84

85

77
7'l
76

83

8l
86
77
71

637

621
592
563
529

510
447
516

516
502
500

523

STRATEGIAROZ/VOJU
MIASTARAWAMAZOWIECKA
uwaga:od roku szko|nego
200912010
oddziavpżedszko|ne
d|a dfieci sześcio|etnich
(tzw.',0'')
podstawowych'
zorganizowane
są ptzyszko|ach
fńd|o:lJrządMiaslaRawaMazowiecka,
PotrzebySzkoty Podstawowejn|t :
- koniecznośc
przeniesienia
bib|ioteki
szko|nejz
terenuGimnazjum
nr 1,
- utworzenieśWietlicyszkolnej, która na dzień dzisiejszy znajduje się
(2om,)przyWejściu
w pomieszczeniu
do szko,ły,,przedsionku
szkoły'
. zmianamiejscapokojunauczycie|skiego
ijegoWyposażenia,
- zagospodarowanie
pomieszczeńna ||pięlrzena pot|zeby:
_
sa| zajęć specja|islycznych (rewa|idacyjnych' korekcyjno
kompensacyjnych,
logopedycznych,
terapeutycznych);
archiwumszkolne;
magazynyna znajdujące
się w szko|estroje,sprzętszko|ny'
szkoła zatrudnia52 nauczycie|i(49'90 etatu) - Wedługsprawozdaniasystem
|nformacji
oświatowej
na dzień30 września
2013r.
szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiei W Rawie Mazowieckiej
przy u|. Miłej2 powstała
W |utym'1962rokujako jedna ze szkółtzw. "lysiąclatek".
Prowadzidziała|ność
statutowątypowoośWiatową.
szkoła od Wie|u|at lea|izuje
programy'owoce w szko|e''oraz,,Płm|eko''finansowane
z AR|MR.
W latach2010-2012realizowano:
- Program rozwojowy,,Mojaszkoła-|\4oje
|V|iasto-Mój
Wybó/' dofinansowanyze
funduszy
unijnych
EFS;
- Program,,Rawkazwa Rzeka''do|inansowany
z WFoŚiGW;
- Program''Pływające
soboty'' ',Modana Pływanie'';
wiedzępoznajemy
,'zdobywając
śWiat'
dofinansowany
z funduszyPoKL w ramachpodziałania:
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
uczniówz grupo ulrudnionym
doslępiedo edukacjioraz zmniejszanie
różnicWjakości
usług
edukacyjnych
W rokuszko|nym
2012l13.
- od 2004r. p|acóWka
jestorganizatorem
powiatowego
konkursup|astycznego
,,Moje
miasto-mójpowiat".
- od 13 |atorganizowany
jestTydzieńKu|turychrześcijańskiej.
- UczniowieuczestnicząW Wielu akcjach chaMatywnych'm.in. 'Góra Grosza'',
WoŚP.
P|acóWkauzyskataceMkaty;
- ',szkołyPromującej
zdrowie''
_ ''Aktywnejszkoły'
- ''szkołyodkryWcówTa|entóv/'
Przy szko|edziałają
dwa k|ubyspońowe:MLUKs ',Dwó,ika''
tenisastołowego,
którego
piłkisiatkowej.
uczniowiesąW kadŻe Po|skiiwojewódzkiejoraz MLUKs ,,Juvenia"
W szko|e W ostatnich |atach Wykonanoremonty i niezbędne modernizacje
po|ega]ące
na:
- wymianasto|ikówi krzesełuczniowskich,
zgodniez PN,

STMTEGIA ROZWOJU MIASTA RAWA MMOWIECKA

_
_
_
.
_

(podjazdyoraz
dostosowaniebudynkuszkołyd|a osób niepe,łnosprawnych
łazienka),
modernizacja
bazyspońowej,
p|aczabaw
W ramachprogramu|ządowego'Radosna szkoła''Wybudowano
pracowni
Wyposażenie
orazWzbogacono
,,Gieri zabaw'';
remontstołóWki;
(kuchnia
imagazyny);
remontblokużywieniowego
doposażeniepracowni:muzycznej(pianinocyfrowe)'językowej(zestawy
języka polskiegoiprzyrodnicza(tab|ice
tab|icainteraktywna)'
słuchawkowe,
dla I etapuedukacji;
interaktywne)
oraz pracowniamultimedialna
podłóg
pracowniach
target);
W4
orazkorytarzpańer(Wykładzina
Wymiana
prze Bos,'Sk|epikiszko|nezdrowa
W ramachprogramuWspółfinansowanego
reaktywacja"
modernizacja
sklepikuszkolnego.

jest;
p|acóWkiwzakresielemontóWi doposażenia
potrzebami
NajpiIniejszymi
_ modernizacja
szatniorazzakupszafekdla uczniów,
_ remont
łazienek'
4o.osobowa kadra nauczycie|skaszkoły PodstawowejNr 2 W Rawie
się' częściowofinansowanego
Mazowieckiej,korzysta z ciągłegodokształcania
p|acóWki:
podyp|omowe
(ponad
50% kadry)'kursy doskona|ące,
z budżetu
studia
szans
Warsztaty,które zwiększająofeńę edukacyjnąW zakresie WyróWnywania
ucznióW.
zainteresowania
edukacyjnych
a takżerozwijają
Szkoly PodstawowejNr 2 W poszczególnych
Liczba ucznióWi abso|WentóW
Iatachzostałaprzedstawiona
W poniższejtabe|i:
Tabela 37. Uczniowie szkoły Podstawowej Nr 2
Lista uczniów i abso|wentóww poszczegó|nychlatach
Lata
kl.vl
Razem
Kt.
kt.v
szkolne
kt.,,0" kt.I
k t .t l kt.l
absolwenci
77
461
87
87
2002t03
0
73
65
439
73
83
81
0
56
82
64
2003to4
84
419
a2
64
20041o5
0
61
55
cc
75
403
60
82
63
2005/06
0
68
381
81
63
56
68
59
54
2006t07
o
381
60
53
82
62
57
67
2007t08
0
55
355
60
56
64
61
2008/09
0
59
450
64
61
58
59
55
2009/10
89
64
450
58
55
65
79
7',\
63
59
2010t11
54
446
71
60
59
61
2011t12
70
71
457
56
60
74
71
73
58
2012t13
62
454
7'l
72
60
54
2013t14
68
58
74
UrządMiasta Rawa Mazowiecka.
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szkoła PodstawowaNr 4 im. Korne|aMakuszyńskiegopzy u|.Kazimierza
Wie|kiego28 W RawieMazowieckiej
zostałoddanado użytku
w |utym1995r.
W |atach20'l2 - 2013dokonanotermomodernizacji
budynkuWrazz Wymianąokien.
''szkoła
prowadzonebytyWarsaav pro'ikatycznoW ramachakcji
d|a rodzicóW..
Wychowawczed|a rodzicóW'Rea|izowanebyłyinnowac'iepedagogiczne''co nam
w duszy gra", a/iva la musica", "Muzykowanieruchem".Od roku szkolnego
jest programautorskiz muzykii plastykidla klas lV-Vl - 'W
2012120'13
realizowany
stronępięknegoczł]owieka''
'
szkotaotrzymała
następujące
cerMkaty:
_ Uczniowiez k|asą
_ Nauczycie|z
k|asą'
- szkołaPromującaNaukiPrzyrodnicze,
- WojewódzkicertyfikatszkołyPromującej
zdrowie,
''REBA''
- ceńyfikatudziału
- zbiórkazużytychbaterii.
szkoły
projektyedukacyjne:
Rea|izowano
następujące
- Dzi,edzictwo
przyrodnicze
naszejmaĘ ojczyzny'
- zap|ątaniW
sieci,
- Poznajemynaszegopatrona,
- Ja iinni,
- ZwiedzamyAfrykę,
- szanujmyinnycha innibędąszanowa|inas,
- Projektunłny..Jubi|euszowy
zawrótgłowy.'.
Pzy szko|edzialaUczniowskiK|ubsportowy.'sójcze... sekcjapiłkisiatkowej.
Liczba nauczycie|i
Wg sprawozdaniasystem |nformacji
oświatowej
na dzień
30.09.2013r. Wyniosła37 osób/34,39etatu.
Liczba uczniów i abso|WentóW
szkołyPodstawowejNr 4 w poszczegó|nych
|atachzostałaprzedstawiona
W poniższej
tabeIiI
Tabela 38. uczniowie szkoły Podstawovej M 4
Lista uczniów i abso|wentóww poszczególnych |atach
Lata szkolne
kt.vl
kt.,0" kt.I
k l .t l Kt. l kl.tv kt.v
Razem
2002t03
2003104
2004/05
2005/06
2006t07
20071o8
2008/09
2009/20't0
20'10t2011

0

44

0
0

46
42

0

34
43
55
44

0
0
0
46

43

38
40

72
45
47

70
73
46
47
42
37
47

48
54
38

47
78

absolwenci

74

105

103

444

74
75
54

74
70

102
74

4'14

74
53

69

37

51
50

53
50

49

38

50

55

49

50
50

354
320
297
294
282
321
309
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2011t2012
201212013
2013t20'14

47
55

42
44

41

58

55

44

42

3B
41

40

45

39
42

56
47
37

50
55
46

319
323
322
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Gimnazjumnr 1 W RawieMazowieckiej
znajdujesię w dobudowanym'
w roku
jestpo
19.Budynek
1984'budynku
do szkołyPodstawowej
nr 1 przyu|.Kościuszki
generalnym remoncie: wymiana okien, wymiana dachu, termomodernizacja,
_ podjazdy,winda.
Wymianapodłóg,dostosowanied|a osób niepełnosprawnych
(boiska,bieżnia,patio,
Teren Wokółszkołyjest bardzodobrzezagospodarowany
nowe nasadzenia roŚ|in).szkoła dysponujedobrze wyposażonymiW pomoce
Nauczycie|egimnazjumslale
dydaktyczneisprzęt mu|timedia|ny
sa|ami|ekcyjnymi.
podnoszą swoje kwa|ifikacjepop|zez udziałW różnychformach doskona|enia
zawodowego'uzyskująWyższe
stopnieawansuzawodowego'
Liczba nauczycie|i
wg sprawozdania
system |nformacji
ośWiatowej
na dzień
30'09.20'13
r.wyniosła
38 osób (34'50etatu).
Programy:
Ofertaszkotywzbogacanajestlicznymiprogramami
i projektami.
- Trzymajformę
- ońograffiti
_ Wspólfinansowane
- Eko|ogiczne
przezWFoŚiGW
_ |nnowacje
pedagogiczne
fizyki,językaangie|skiego
i
z; matematyki,
niemieckiego,
fizycznego.
wychowania
Projekty:
- Poczytajmi pzyjacielu
- studniad|aPołudnia
- E.ko|ogianuk|earna
- WeWspółpracy
z ucze|niami
wyższymi
GimnazjumWspółpracuje
z różnymipodmiotaminp. Uniwersytetem
Łódzkim' LoP'
związkiem KombatantóWRP i Byłych
stacją sanitarno Epidemio|ogiczną'
WięŹnióWPoIitycznych.
Uczniowierea|izują
się poprzezudziałW różnychakcjachchaMatwnych np.WoŚP,
sz|achetnaPaczka, Rodacy Bohaterom- Paczka d|a Kombatanta,Góra Grosza
oraz pracującw K|ubieWo|ontariusza
szkołaznajdu.ie
się W sieci szkołPromujących
zdrowiew Woj.łódzkimoraz Klubie
szkół UN|cEF. szkoła uzyskałaceńyfikaty;Bezpiecznej szkoły' szkoły bez
Przemocy'ońografitti,
Zdrowie.
szkołyPromującej
Gimnaztum nr 2 im. Haliny Konopackiei w Rawie Mazowieckiej
znajdujesię przyu|' Kazimierza
Wielkiego28.. Budynekjest po Wymianie
okieni
lermomodernizacji.
Posiada p|atformę
Wjazdowąd|a osób niepełnosprawnych.
W
2013 roku ukończono rea|izacjęprojektu,'Bib|iotekamarzeń"' dzięki któremu
powstałonowoczesnecentrummu|timedialne
Wyposażone
W komputery,tablicę
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stanowiskopracy d|a osoby
interaktywną,
te|ewizor,kino domowei mu|timedia|ne,
przybyło
2588nowychWo|uminóW
bib|iotece
DziękitemuprojekiowiW
niedowidzącej.
W tym 26 audiobookóW i 379 materiałóWdydaktycznychna nośnikach
o|az 64 map i p|ansz.szkoła posiadapodręczniki,dzięki czemu
e|ektronicznych
uczniowienie musząprzynosićksiąŹekdo szkoły.
Gimnazjumnr 2 posiadacerMikaty:
- ,,szkoła
Bez PrzemocyiNarkotykóW,',
_ 'szkołaPromującazdrowie'''
Nauczycie|e Urozmaicająpracę z uczniem poprzez korzystanie z bogato
pracownioraz pracyna platformach
edukacyjnych.
W szko|epracuje
Wyposażonych
którzy
WWiększości
sąto nauczycie|e'
kadrapedagogiczna'
WysokoWykwalifikowana
posiadająco najmniejukończonyjedenkierunekstudiówpodyp|omowych.
na dzień
Liczba nauczycie|iWg sprawozdaniasystem |nformacjiośWiatowej
(32'78
etatu)'
r.Wyniosła
36 osób
30.09'2013
pedagoga
i psycho|ogaszko|nego.W szko|edziała
mają
do
dyspozycji
Uczniowie
'164.
od 7! do
Uczniowie spoza RaWy Mazowieckiejkorzystająz
świet|ica
Współpracę
z centrumNauki
dowozudo szkoły'Gimnazjumnawiązało
bezpłatnego
na |ekcjei Warsaaty
KopernikW Warszawie,W ramachktórejuczniowieWyjeżdżają
prowadzoneW cNK. PonadtoWspołpracujemy
ze związkiemKombatantóWRP i
Ligą ochrony Przyrody'Muzeumziemi Rawskiej,
ByłychWięŹnióWPo|itycznych,
Poradnią
Miejskim Domem Ku|tury' stacją Sanitarno-Epidemio|ogiczną,
KomendąPowiatowąPo|icjii KomendąPowiatową
Psycho|ogiczno.Pedagogiczną
strażyPożarnej'
z kaŻdegoprzedmiotu'a takżeko,ło
Na terenieszkołydziałająkołazainteresowań
orazzespołyWyróWnawcze
dziennikarskie'
laneczne'szachowe,manua|ne
teatra|ne,
Uczniowieredagujągazetkęszko|nąW językupo|skim
ze WszystkichprzedmiotóW'
przez
i angie|skim'UczniowiebiorąudziałW |icznychkonkursachorganizowanych
Mamy duże
Kuratoriumoświatyw Łodzi,wyższeucze|nie,szkołęi inne instytucje.
W rokuszko|nym201212013
sukcesyWWojewódzkichKonkursachPŻedmiotowych'
pośródgimnazjówpod
łódzkim
szkołazajęłaczwańe miejsce W Województwie
i fina|istóW.
WzględemIiczby|aureatÓW
impfezza|icza
|iczneimprezyd|aucznióW.Do cyk|icznych
W szko|esą organizowane
Konkurs Ko|ęd,''',Pokaz
się| ',BiwakNocny'' 'Bal Wa|entynovd',',Międzyk|asowy
Rowerowy''.
Patrona',',Rajd
Poetyckie'',,,Dzień
Ta|entóvl',,Wieczorki
ofeńa edukacyjna
szkoły:
- Klasaz rozszetzonym
programem
z matematyki,
_ K|asaz rozsze|zonym
programem
z językapo|skiego,
_ K|asyogólne,
- Naukę2 językówobcych,do Wyboru;język
niemiecki,angie|skii rosyjski,
- zajęciadodalkowez Wychowania
fizycznego,eko|ogii,
_ Korzystaniez basenu, |odowiska,bieżnitańanowej,ha|i spońowej (m.in.
siłownia)
białegoi zie|onego'or|ika''.
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Gimnazium Nr 1 i Nr 2 w Rawie Mazowieckio| - |iczba uczniów
i abso|WentóW
W latach2003* 2014(tabe|aponiżej).
Tabeta 39. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 i Nr 2
Liczba uczniów i abso|wontów
Lata szkolno
kt.I
k t .t l
kt. l
Razem
Absolwenci
G1
2002t03
143
128
181
452
180
't24
2003/04
139
143
406
124
'138
2004t05
130
405
't47
2005/06
131
131
409
130
'134
2006/07
139
127
400
126
'128
2007/08
129
135
134
1
,
ą
2008/09
129
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
'171
2002t03
232
223
626
168
2003/04
z',t6
222
664
220
't97
2004t05
211
223
631
222
2005/06
1 9 3 20'l
206
600
206
2006/07
159
188
196
543
193
20071o8
130
165
149
444
149
't45
2008/09
131
157
433
157
2009/10
128
145
124
397
'124
't37
2010t11
117
138
379
't't7
2011t',t2
92
117
117
'113
2012113
106
97
113
316
2013114
129
107
95
331
Utz@ Miasta Rawa Mazowbcka
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Tabela 40. Wyposażenie na dzień 30.v.2014r'
pracownie

E

-q
-9

!1,

6

I

!

E
c

.q

;

.9

specjalistyczne

biblioteka

.9

!

I

lekcyjne, pracownie

izby

bsE

b 8:

t

o

t

=

>o--c>

EEtsN
h o= =

}rŻ'E.q

t e.5 b
EEPĘ

c:o

EAY

.9

2
2

10
17
I
14

sP1
sP2
SP4

3

Razem

53

1

2

6
6

2

6

1

1
1
1
'I

0
0

1

3

7

0
0

1

1
1
1

5

3

0
0
I
1

3653

16

94

84

7542

7A

620

0 23123
7 22544

35
0
29

B5
117

2

8016

3 11

64
87B

1

110
54

8
71

158

79
947

375
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Tabela 41' wyposażenie w spnęt elekroniczny i pomoce dydaktyczne w roku
2014
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9Ń 9A
.a

G1

I

2
0

G2
SP1

sP2
sP4

Suma
końcowa
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3 6t .X:

6
5 6
23 1 2 '16
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4
7
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2
3
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Tabela 42. stopień komputeryzacji w roku 2011
jedno
stKa

Dane

liczbasztuk
G 1 z dostępemdo intelnetu
z oostępem
szerokopasmowym
liczbasztuk
G2 z dostępemdo internetu
z oostępem
szerokopasmowym
|iczbasŹuk
SP1 z dostępemdo internetu
z dostępem
szerokopasmowym
liczbasŹuk
z dostępemdo internetu

sP2

do

do Uą^ku

23

4

13

20
20

5

14

5

14

20

5

14

20
20

4

7
7

27

4

16
16

20

4

16

7

27

4
4

31

20

35

55

4

31

20

55

4
4

10
10

6

4

10

26
16
'16

21
21

84
84

21

84

oo
użytku
o9ółe
użytku uczntow- pracowniach pozostałe
m
ucznrow
KOmputerowyc
bibliotece
h
4
13
10
33
23
4
13
10
33

z dostępem
szerokopasmowym

't4
liczbasfuk
sP4 z dostępemdo internetu
14
z dostępem
14
sferokopasmowym
|icżbasztuk.Razem
112
z dostępemdo |ntemetu,Razem 112
z dostępemszerokopasmowym'
112
Razom

1o

33

12

32
32
32

20

6t
55

173
167
'167

U|ząd Miasta Rawa Mazowiecl

Analizującslopień komputeryzacji
w szkołachPodstawowychi Gimnazjach
W RawieMazowieckiej,
danedotyczącesumarycznej
liczby;
- komouteróW.
- Pracownikomputerowych,
- komputeróW
z dostępemdo |nternetu,
- komputeróW
przeznaczonych
dla ucznióW,
- komputeróW
z dostępemdo lntetnetuiprzeznaczonych
d|auczniów,
- komputeróW
z dostępemszerokopasmowym
d|aucznióW,
zostałyzestawioneponiżej
w porównaniu
do powiatu.
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Tabela 43. stan komputeryzacji wedlug wybranych kryteńów na tle powiatu
2008

2009

2010

201'l

2012

Komputery
Rawa Mazowiecka
Powiat Rawski

210

185

193

210

228

672

612

647

645

684

I

33

10
34

't90

204

605

649

Placownie komouterowe
Rawa Mazowiecka
Powiat Rawski
Rawa Mazowiecka
Powiat Rawski

9

I

9

34
34
34
Komputeryz dostępemdo Intehetu
187
166
174
616
565
605
przeznaczone
Komputery
dIaucfniów

Rawa Mazowiecka

163

137

141

151

150

Powiat Rawski

558

506

525

518

531

Komputeryprzeznaczoned|auczniów z dostępemdo |nternetu
Rawa Mazowiecka
150
126
130
140
PowiatRawski
524
478
503
501
Komputeryz dostępemszerokopasmowympąeznaczoned|a uczniów
Rawa lvlazowiecka
B6
101
126
PowiatRawski
251
269
295
372
ródło:GUs _ Bank Danych Regionalnych

146

520
132
389

Tabela 44- zaplecze sportowe _ wyposażeniew roku 2014
zapIeczespońowe
boisko do piłkinożnej'
boisko do koszykówki'
boisko do piłkifęcznej'
s P l boisko do siatkówki
sala gimnastyczna
bieżnia'skocznia' p|ac zabaw d|a
uczniÓwk|as0_|||
sala gimnastyczna,
boiskodo piłkinożnej'
bieżniaprosta,
s P 2 skoczniaw dal
boiskowielofunkcyjne(koń, siatkówka'
piłkaręczna' koszykówka)
plac zabaw dla klas 0-lll
komp|eksspońowy'or|ik 2012''
boisko do siatkówki'
s P 4 boisko do piłkinożnej'
boisko do koszykówki,
bieżniaprosta

a4

wyposażenie
w sprzętspońowy

dobry

ooory

ooory

Potrzeby

Renowacjaboiska
do piłkinożnej

Pełnowym
iarowa
salagimnastyczna,
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bieżniaokó|na200 m
HaIaspońowa,'|\4i||enium,'
boisko do piłkiręcznej,
boiskodo koszykówki,
boiskodo siatkówki'
p|ac zabawd|aucznióWk|as0 _ |||
boisko do p!łkinożnej,
boiskodo koszykóWki'
boiskodo piłkiręcznej'
boiskodo siatkówki'
bieżnia,
skoczn!a,
Wynajemha|ispońowejod osiR Rawa
Mazowiecka
komp|eks
spońowy''or|ik2012''
boiskodo siatkówki,
boiskodo piłkinożnej'
boiskodo koszykówki'

c2

dobry

ooory

bieŹniaokó|na200 m
Hala Sportowa,,l\4illenium"
boiskodo piłkiręcznej'
boiskodo koszykówki,
boisko do siatkówki,
Utząd Miasta Rawa Mazowiecka

Jako jeden ze WskaźnikóWdostępnoścido ośrodkóWedukacji społeczności
miasta Rawa Mazowiecka' moŹe posłużyćśrednia|iczba ucznióW przypada,iącana
jednego nauczycie|a'przedstawionyW poniższejtabe|i.
Tabela 45. Liczba uczniów pnypadająca na 1 pełny etat nauczyciela W latach
2008- 2013 (na dzień 31.12 danego roku)

sP 't
sP2
sP4

2008
10,50

2009

oo,

2010

1 2 , 2 1 1 1, 7 2
11,O2 11,38

G1

10,23

8,94

G2

10,21

10,01

2012
2013 średnia
8,89
9,34
9,47
9,68
1 2 , 2 6 12,02 1 1, 6 4 1 1 , 3 5
9,97
10,19
9,18
10,52
sP
1O,52
średnia
8,57
7,0'l
9,04

2011

9,98

8,23
11,39

10,3
1
10,29

9,21

8,45

8,91

średnia
Gimn.

9,28

U|zqdMiasta Rawa Mazowiecka

srednio dla Rawy MazowieckiejWskaźnikten WynosiłodpowiednioW |atach
2004 , 2013:
_ 'l0'52 d|a Szkół Podstawowych'
- 9'28 d|aGimnazióW.
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Podstawowąmiarąpowszechności
nauczaniasą Współczynniki
sko|aryzac,ii.
Współczynnik
sko|aryzacji
brutto,będącyre|acją|iczbyosób uczącychsię (stanna
początekrokuszko|nego)
(nieza|eżnie
na danympoziomiekształcenia
od wieku)do
jako odpowiadająca
(stanW dniu31.12)W grupiewiekuokreś|onej
|iczby|udności
temu poziomowi nauczania, d|a szkół podstawowychi gimnazjóW RaWy
poniżej'na t|epowiatui Województwa.
Mazowieckiej,
zostałprzedstawiony
Tabela 46. Wspc,łczynnik skolaryzacji

2008 2009 2010
2011
2012
WspolczynnikskolaryzacjibruttoSP (%)
Rawal\4azowiecka
1 2 1 . 8 6 118.29 ' 1 1 5 . 7 9't14,67 115,73
PowiatRawski
100,54 100.42 1 0 0 . 6 1 100.82 100.76
WojewództwoŁódzkie
98,83 99.27 99,46 100,55 99,85
wspołczynnikskolaryzacjibruttoG (%)
Rawa Mazowiecka
141,41 139,44 fl2,43 137,50 138.66
Powiat Rawski
1 0 3 . 5 8 104.11 1 0 2 . 3 5 1 0 0 . 8 3 100.24
WojeWództwoŁódzkie
101,87 1 0 1 , 8 9 ' 1 0 1 , 6 5101,28 100.90
GUS - Eank Danych Regionalnych

Na terenieRaWyMazowieckiej
znajdująsię trzyPrzedszkolaMiejskie.Jednym
pierwszympowstałym
z nich, jednocześnie
W obrębiemiasta jest Przedszkole
MiejskieNr 1 (1946- 1947).
P|acóWkaposiada 7 oddziałóW(W tym 1 oddziałintegracyjny-w roku
2o12l2o,|32 oddziav integracyjne)'do których W roku szko|nym 201312014
uczęszcza170 dzieci. PŻedszko|emożesię poszczycićceMkatami pŻedszko|a
promującego
zdrowiena |ata2006_ 2011i 2012.2017
'
Przedszko|e|\4lejskie
Nr'l od 11 maja 2011 roku nosi nazwę 'Tęczowa
Jedyneczka''.Mieścisię W dwukondygnacyjnym
budynkupobżonymW centrum
p|aczabaw.W Iatach2008.20'l3:
miasta.Posiadaduży'dobrzeWyposażony
- wykonanoWjazddo budynkuprzedszko|a
i położono
kostkębrukową'
- Wymieniono
sto|arkę
drzwiowąna pańerzeipiętrzebudynku,
- wykonanopraceremontowo.
ma|arskie
W 2 salachzajęć,
- położono
terakotęW łazienkachi sanitaIiatach
a takżeW 'l pomieszczeniu
kuchni,
- położonowykładzinęPcV tarkettsupremena koMarzu (na posadzki
wykonanez lastrika),
- zakupiononowe szafkiubraniowe
dla dziecido szatni,
- Wykonano
częściowe
ma|owanie
sa|zajęći pomieszczeńgospodarczych,
- umieszczono7 rzeŹb postaci bajkowychna skwerze przy WejŚciu do
przedszko|a
nawiązujących
do nazwyprzedszko|a,
- we Wszystkich
meb|ei
siedmiusa|ach|ekcyjnych
zostaływymienione
wykładziny,
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_ zakupiono nowe urządzeniado kuchni: obieraczkę ziemniakóW,szafę
_parowy,pate|nięe|ektryczną,
piec konwekcyjno
taboretgazowy,
chłodniczą,
szatkownicę
do Warzyw,
- systematycznie
uzupełniane
są pomocedydaktycznei sprzętspecja|istyczny
do zajęcz dziecmiWtymW grupieintegracyjnej.
potrzebamiprzedszko|aW zakresieremontówi doposażenia
Najpi|niejszymi
jestw ramachinwestycji
RawaMazowieckadobudowasali gimnastycznej
dla
l\4iasta
przebudowa
dzieci,rozbudowa
i modernizacja
kuchniizaplecza kuchennego,
sal
Windy,
z uwzg|ędnieniem
sanitariatóW
iłazienekprzy sa|achzajęc' Wykonanie
W sa|achza,ięć.W roku 2013.
Wymianainsta|acjimediówi wykonanianagłośnienia
jesl
przygotowywana
2014
dokumentacja
technicznategoprzedsięWzięcia'
(16'34etatu)oraz 17 osób (15'33etatu)
Kadrapzedszko|ato 19 nauczycie|i
zatrudnionych
na stanowiskach
administracji
i obsługi.
Nauczycie|eustawiczniedokształcająsię podnosząc swoje kwa|ifikacje
zawodowei stopnieawansuzawodowego.Każdegoroku p|anowanesą środkina
powyższyce|'a szczegó|nie:
_ dopłaty
do czesnegod|astudiującej
kadry,
- finansowanie
rad pedagogicznych,
szkoleniowych
_ dofinansowanie
pedagogicznych'
kursóWi warcztatóW
2013 r. wszystkiedzieci uczęszcząącedo przedszko|a
od października
zjęzyka angie|skiego
iMmiki.
korzystająz bezpłatnych
zająćdodatkowych
Prowadzonesą rÓwnieżbezpłatne
zajęciaz gimnastykikorekcyjnej
d|adzieci
z Wadamipostawya takżeW ramachudzie|aniadzieciompomocypsychologicznopedagogicznej,
|ogopedii,
zajęcia|ogopedyczne'
terapiipedagogicznejz e|ementami
przedszko|u
terapiiintegracjisensorycznejirewa|idacji.Dwa razy W miesiącuW
dyżurujepsycho|og.W pŻedszko|usą Wspieranei rozwijanezainteresowania
i uzdolnienia
dzieci.
podstawyprogramowej
Podczasrea|izacji
a takżew czasie poza jej realizacją
prowadząindywidualne
iW małychgrupach
nauczycieIe
wszystkichgrupWiekowych
p|astyczne,
zajęcia
teatra|ne,umuzykaIniające'
taneczne i spońowe' Dzieci
pzygotowywanesą do udziałuW uroczystościach,
konkursach,fesliwa|ach,
Wystawach,przeg|ądachartystycznychzajmującczolowe miejsca i otrzymując
Wyróżnienia.
na terenie Rawy Mazowieckiejjest
Drugimz przedszko|ifunkcjonujących
Pnedszko|e MiejskieNr 2 znajdującesię pzy u|.ZamkowaWo|a5. Mieścisię ono
pańerowymz poddaszemużytkowym
(oznaczonym
w dwóch budynkach;
|iterką"A")
i pańerowym(oznaczonym
Iiterką,'B').
tj. ścianymurowane.stropy
oba budynkiWykonaneW techno|ogii
tradycyjnej
poddano
że|betowe
termomodernizacji Wymienionookna i drzwi zewnętrzne,
pokrycie
docieplono
istropy'
Wymieniono
dachowebudynku'B', Wymieniono
ściany
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Wybudowano
nowe ogrodzenieod frontubudynku,Wykonano
obróbki b|acharskie,
(chodnikii drogędojazdową
od zap|eczaprzedszkola).
utwardzenia
W roku 20'12.
BudynekPrzedszko|aMiejskiegonr 2 zostałWyremontowany
jak
polegała
na:
wewnętrznych
i,'B''
WykonanainwestycjazaróWnoW budynku'A''
pracach remontowych- robotyposadzkarskie,malarskie,glazurnicze,wymiana
e|ektrycznej,
Wymianainsta|acji
Wewnętrznej
stolarki,WymianaWewnętrznej
insta|acji
centra|negoogrzewaniaoraz WykonanieWenty|acjiW budynku. zadbano też
o funkcjonaInezagospodarowaniedziałkiWokół przedszko|a.Z jednej strony
przestzeń
chodniki'a z drugiej.Wo|ną
Wytyczonomiejsca parkingowe,położono
Wykorzystano
na tereny zie|onez ciekawąaranżacjąnasadzeń' Dodatkowo,d|a
stworzeniaciepłego,radosnegoWrażeniawykonano i ustawionouśmiechnięte
postacieBo|kai Lo|kaorazfigurkiptakóW.
Przedszko|eskładasię z 7 sa| zajęć.ogó|na |iczbadzieci W roku szko|nym
Kadra pedagogiczna
2oo9l2o1oto 157 osób, klóre uczęszczią do 7 oddziałóW.
przedszko|ato 17 osób (16,12 etatóW)' poza tym 16 osób (14'66 etatów)
jest na stanowiskachadministracji
oraz obsługi.W roku szko|nym
zatrudnionych
201312014
do p|zedszkolauczęszcza170WychowankóW.
Trzecia z p|acóWek'tzn' Przedszko|eMie|skie Nr 3 ,'Bajkowy zakątek,,'
jestw RawieMazowieckiej
przyu|,soIidarności
3b' W samymśrodku
z|oka|izowane
osiedlamieszkaniowego.
rozbudowyi przebudowybudynku
W latach2008-2010dokonanogruntownej
przedszko|nego,
która odbywałasię w dwóch etapach.oddana do uŹytku po
przebudowie
w
W roku2010 p|acóWkaprzedszko|a
to obiektpańerowy,Wybudowany
nowoczesnej
techno|ogiitradycyjnej murowany.Składasię z ośmiusa| zajęć,
zostałow piwnicyw|az z węzłem
kuchni,zap|eczakuchennego'którezloka|izowane
co, sa|kigimnastycznej
i pomieszczeńadministracyjnych.
uprzywilejowanych
shon świata
od najbardziej
sa|e zajęÓd|adzieciu|okowano
- południowej,
W częściWschodniejznajdujesię sa|a
zachodnieji Wschodniej.
W częścipołudniowej
zajęciowaoraz częśćadministracyjna
i gastronomiczna.
która
z|oka|izowano
sa|e zajęciowe,a W częścizachodniejsa|ę Wie|ofunkcyjną
zos|ałap|zeznaczonado zajęó ruchowych'np. Mmiki i gimnastykikorekcyjnej.
dostęp do pomieszczeń'
Wewnętrznyukładbudynku pozwa|ana bezpośredni
2 dużei przestronne
korytarzy.
W nowoWybudowanym
obiekcieznajdująsię róWnież
szatniedla dzieci.
Budynek Przedszko|ato róWnieżobiekt p|zystosowanydo potrzeb osób
ne,
niepełnosprawnych.Plzed budynkiem z|ikwidowano schody zewnęt|z
obiekt Wyposażono
co umoż|iwiabezkolizyjnydostęp osób niepełnosprawnych.
W sanitariatd|aosób niepełnosprawnych.
Ta nowoczesna p|acóWka d|a dzieci posiada róWnież funkcjona|nie
dwap|acezabawi scenę|etniąd|a
zagospodarowany
teren'na którymz|oka|izowano
o nowenasadzeniadrzewi krzewów
dzieci.Dodatkowo
terenten zostałWzbogacony
terenu.
oraznawodnienie
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W przedszkoIupracuje19 nauczycie|i(17,58elatu) oraz 18 pracownikóW
(16'67etatu).
i obsługi
administracji
- kosztypokrywanesą ze
Kadrapedagogiczna
dokształca
się systematycznie
na danyrokśrodków
zap|anowanych
w budżecieprzedszko|a
jest
p|acówkąopiekuńczo- Wychowawczą'
Przedszko|eMiejskieNr 3
do
.
którejuczęszczaobecnie200dzieciWWieku3 5 |at 8 oddziałóW'
Praca dydaktyczno- wychowawczaw przedszkoluprzebiegaw oparciu
o Programwychowaniaprzedszkolnego
,,Odprzedszkolakado pieMszaka".Dzieci
z naszegoprzedszko|a
biorąudziałW:
- uroczystościach'
- akcjachchaMatywnych,
- konkursach
lokalnym
imiejskim.
o charakterze
Prowadzonesą róWnież
zajęciadodatkowe:
- Mmika,
- naukaj. angielskiego.
Tabela 47. Liczba dzieci i grup w latach 2008- 2014
2006/2009

ć:a
ŃF
Pl

P2
P3
ZEM

]
E€

200sno10

242
225
125

l0
5

122

592

24

463

9

i

.:

EE
170
171

2010r2o1

R" :ć

:€

o!

i

2011t2012
.:
8Ń

"6

20122013
_t

8Ń

i

7

170
167

5

200

19

537

7

170

7
8

.:

N'Ń

EE

ó

7

2013t2011
i
iiE
N'Ń

r68

165
170

7
7

170
170

7
7

200

7
7
8

200

8

200

8

538

22

535

22

540
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W roku szko|nym200al2oo9|iczbadzieci uczęszczających
do Wszys|kich
trzech Przedszko|iMiejskichWynosiła592 w 24 oddziałach.NatomiastW ciągu
następnychkolejnych5 |at szkolnychstopniowospadała,przy czym największy
gdzie liczba dzieci
spadek miat miejsce w roku szkolnym 2OO9I2O1O,
'19
W przedszko|achwyniosła463 W
oddziałach.spadek o 129 osób, a |iczba
oddziałóW
o 5, byłzwiązanyz podjęciemdecyĄi o wzekazaniuod dnia 1 września
rawskim szkołom
2009 r. oddziałóWprzedszko|nychd|a dzieci sześcio|etnich
podstawowym(rok wcześniej
róWnieżuczęszczałado
częśćdzieci sześcio|etnich
pod|egały
pod przedszko|a
podstawowych,
a|e
oddziały
te
organizacyjnie
da|e.i
szkół
do szkół
miejskie)'Decyzjao przekazaniunaukiiWychowaniadziecisześcio|etnich
podstawowychpodyktowanazostała Wzrostem zapotrzebowaniana miejsca
W przedszko|ach
dzieci,tj. w Wieku3-5 |at.Ana|izującpowyŹszą
d|a najmłodszych
już
znów
tabe|ęwidac,że W rokuszko|nym2010/201
1 |iczbadzieciW przedszko|ach
p|zy
(wzrost
W
związku
zaczę,łaWzrastać
o 74 osoby, a oddziałóWo 3\,
czym
z ogó|ną trudną sytuacjądemograficznąnie udałosię osiągnąćstanu z roku
szkolnego 2008/2009i obecnie liczba dzieci w przedszkolachwynosi 540,
(wiekod 3
22. Jednocześnie
6'11 dzieciWWiekuprzedszko|nym
a oddziałów
spośród
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W Rawie Mazowieckiejna pobytstały,533 osoby
do 5 |at),którzysą zame|dowani
uczęszczajądo przedszko|i
miejskich'oznacza to,iĘ 87,23%dzieciz terenuRawy
pŻedszko|nym,
co na|eżyuznaćza bardzo
Mazowieckiej
objętychjestWychowaniem
dzieci W wieku 3.5 |at
dobryWynik,gdyżwedługdanychGUS w 2013 r' 81'33o/o
W ska|ikrajuuczęszczado przedszkoIi.
4.7.5. Instytuciekultury
W zakresie insMucji kultura|nych'w Rawie Mazowieckiejfunkcjonują
następujące
ośrodki;
- MuzeumZiemiRawskiej,
- trzybiblioteki:
_ MiejskaBib|iotekaPub|icznaim. Jana Pawła||'z|oka|izowana
przy u|.
Kard. stefana Wyszyńskiego7, posiadającaoddziat d|a Dzieci - P|'
Piłsudskiego
9.
- PowiatowaBib|ioteka
Pub|icznau|.Niepod|egłości8'
- orazBib|ioteka
Pedagogiczna
u|.zwo|ińskiego
8d.
- MiejskiDomKultury
Muzeum ziemi Rawskiej stanowip|acóWkęku|tury,która istniejeiczynnie
od 1966roku'obejmuje:
działana terenieRawyMazowieckiej
_ MuzeumZiemiRawskiej-u|.Łowicka26
- oddziałMuzeum- BasztazamkuKsiążątMazowieckich,
u|.zamkowa
'10.
_ Bib|ioteka
Muzeum- P|.Piłsudskiego
siedzibą Muzeumjest zabytkowaWi||az 1930 roku (wybudowanad|a dyrektora
RawskiegoSyndykatuRolniczego).
Działania
statutoweMuzeumto:
- gromadzenie,badanie i udostępnianiedóbr ku|turyz zakresu: etnografii,
i sfuki,
historii,archeologii,
numizmatyki
- ochronaikonseMacjaeksponatóworaz przechowywanie
izabezpieczanieich
poko|eń.
d|aprzyszłych
ośWiatowe'
Poza działa|nością
statutową
MuzeumZiemiRawskiejprowadzidziałania
powiatu
oraz
instytucjami
rawskiego
stale współpracujeze szkołamiz terenu
i stowarzyszeniami
o podobnymcharaktetze.
oddział l'łuzeum - Baszta Zamku Książąt l,lazowieckich.Jej zasoby są
wykorzystywane
W następujący
sposób:
- pomieszczeniabasfy - prezentacjawystaw historycznychzwiązanych
z budow|ąUdostępnianie
a//iedzającym
W miesiącachczerwiec- Wrzesień
każdegoroku,
- dziedzinieczamkowy i tereny Wokółmurów - miejsce organizowanych
|icznychimprez;Rawska MajóWka"W to mi graj', TurniejeRycerskieBraci
Herbowejziemi Rawskiej,Noce Muzeów, lmprezy rozrywkowenp. Lato
z Radiemi wieleinnych.
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W Bib|ioteceMuzea|nejzgromadzonesą zbiory z zakresu poszczególnych
działóWmeMorycznychp|acówki|icząceobecnie11001pozyc,|i.
W |atach2008 - 2013 przeprowadzone
zostałyW muzeumW budynkup|zy u|.
prace
Łowickiejnastępujące
remon|owe:
- adaplowanopomieszczeniepiwnicyna kotłownię
i podłączono
ogrzewanie
gazowe,
_ dokonanoremontusto|arkiokienneji wymianydrzwiwejściowych,
- Wykonanopełnyremontogrodzeniabudynkuwraz z fundamentami
od u|icy
Łowickiej.
pracremontowych:
W najb|iższych
|alachkoniecznejestWykonanie
następujących
- remon|e|ewacjizewnętrznejwraz z orynnowaniem
budynku_ |ata 2o.|4_
2020,
- odnowieniei ma|owaniee|ewacjizewnętŻnejoraz ścianpomieszczeń
- j.W.
Wewnęlrznych
- oddzia|eMuzeumW |atach2010- 2011
Na Baszciezamku KsiążątMazowieckich
dokonanogenera|nego
remontudachuWieżyorazWymianyinsta|acji
odgromowej.
W najb|ifszych
|atachniezbędnajest;
- Wymianagontu na dachu krużganków'ze Wzg|ęduna pŻecieki p|zy
znacznychopadachdeszczu,
_ zakupco najmniej4nowychgab|otpodświet|anych
do prezentacji
eksponatóW
archeo|ogicznych
Wsa|achbasztyd|azwiedzających
obiekt,
- poprawainsta|acji
e|ektrycznej
Wcałymobiekciebaszty.
Niezmiennie
od ki|ku|atzatrudnienie
W p|acówceprzedstawia
się następująco:
- Pełnyetat - 4 osoby:dyrektori 3 pracownikówmeMorycznych/etnograf,
historyk,dokumentalista/
- Y.etatu- l osoba- pomocmuzealna
_ 1/3etatu- 2 osoby- głównaksięgowa,pracownikgospodarczy.
Łacznie:5.1 etaiu
Tabela 48. Muzea wedługwybranych wskaźników
2008
2009
2010
20't'l
Muzeałączniez
oddziałami
zwiedza)ący
5529
4967
4941
5645
/|iczbaosób/
Obiekty
przysrosowane
'!
1
1
1
d|aosób
tylko
tylko
tylko
tylko
poruszającycn
się na wózkach muzeum muzeum muzeum muzeum
inwalidzkich
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L-

2012

2013

1

1

4't75

5155

'l
tylko
muzeum

I
tylko
muzeum
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Miejska Bib|iotek Pub|iczna w Rawie Mazowieckiejmieścisię W budynku
przy u|. KardynałaStefanaWyszyńskiego7' Bibliotekarstwo
W Rawie ma bogatą
(dokońcaXV|||W)istniały
tradycję'W okresiestaropo|skim
W Rawiedwiebib|iotekiI
- przykolegium
jezuickim,
_ przyk|asaoŻeaugustianów.
W okresie zaboróW bib|ioteki funkcjonowałynieoficja|nie'potajemnie, np.
W 1892 r. działałaprywatnabib|iotekapani fy|ewicz. W 1902 roku Rawskie
je czyte|nikom
gmachu
Towarzystwo
Ku|turyzebrałook' 2000 książeki udostępniło
W RawieMazowieckiej.
syndykatuRo|niczego'Byłto zaczątekMiejskiejBib|ioteki
W okresiemiędzwojennymistniały
W mieście
dwiebiblioteki:
- Bib|ioteka
Urzędnicza,posiadająca
ok.4000ksiąiek'
_ oraz pŻy Po|skiejMacieŻyszko|nej'
10 |istopada1945r. otwańoPowiatowąBib|iotekę
W
a W '1948r' lj]iejskąBib|iotekę.
je
jedną
połączono
roku 1955
W
i utworzonoPowiatowąi Miejską Bib|iotekę
PubIiczną'
W roku1965Wydzie|ono
oddziałd|aDzieci|\4iejskiej
BibIioteki
Pub|icznej.
powiatubibliotekaprowadzisWądziała|ność
Po reformieadministracyjnej
i Iikwidacji
jako MiejskaBibliotekaPublicznaw RawieMazowieckiej.
Mieiska BibIiotekaPub|icznaposiadanastępujące
działy:
_ DziałUdostępniania
Zbiorówi Informacji'
Wypożyczalnia
i czyte|niadIa
Dorosłych,
_ DziałGromadzenia
i opracowania
zbioróW'
_ oddziałd|aDzieci.
Miejska Biblioteka Publiczna w Rawie l\4azowieckiejgromadzi, opracowuje
i udostępnia
zbioryo charakterzeregiona|nym.
W biblioteceistniejąkatalogi:
- alfabetyczny,
- rzeczowy(UKD),
_ tytułowy'
oprócz tegoprowadzone
są na bieżącokańoteki:
- osobowa,
- zagadnieniowa,
_ wycinkóWprasowych'
posiadaswojąslronę internetową:
od 2006 r. bjb|ioteka
Www.rawamaz.e-bo'o|
oraz udostępniaswoje kata|ogizbiorów e|ektronicznie'
od 2008 roku na stronie
Bib|ioteki
Włączono
funkcjęrezerwacjiizamóWieńpozycjioraz sprawdzeniaswojego
pro|ongowania
pozycji' od 2009 r. Wypożycza|nia
d|a
konta i
Wypożyczonych
Dorosłychrozpoczęłagromadzeniei udostępnianie
audiobooków'którychstan na
31.12.2013r' wynosi 826 szt. i sukcesywniedąży do powiększaniatej ofeńy.
Bib|iotekaopracowu,iekańotekę regiona|nąKoniecznejest jednak zwiększenie
nakładów- budżetuna zakup nowościWydawniczych.
Polzebne jest również
rozszerzenieofeńyksięgozbioru
o |l|my.
Bib|iotekaorganizujeliczne imprezymające na ce|u popu|aryzację
czyte|nictwa.
organizowane
są:
- kiermaszeksiażek.
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_

lekcjebiblioteczne,
spotkaniaautorskie,
konkursyczytelniczei plastyczne,
wystawy,
zajęciad|adzieciimłodzieżyW
czasieferiiiWakacji,
Bib|iotekabierze udziałW ',Bernardynkach
Rawskich''- festynierodzinnym
przezSHK,,Zawisza"
zorganizowanym
FSE.

Przy MiejskiejBib|iotecePub|icznejdziałaDyskusyjnyK|ubKsiążkioraz K|ub
z
PrzyjaciółMisia Uszatka.oddziałd|a DzieciW Rawie Mazowieckiej
współpracuje
przedszko|ańi
powiatu
rawskiego,Domem
miejscowymi
szko,łami
i
oqz ze szkołami
Harcerstwa
Katolickiego,Zawisza"
Dzieckaw RawieMazowieckiej,
Stowarzyszeniem
FsE, ŚWiet|icą
Środowiskową
stowaŻyszenia'PrzymiezeRodzin''.
Tabela 49. Charakterystyka Miejskiej Biblioteki Publicznej
1

2 0 1 0 2011 2012
1
1
1

Oddzialy

1

1

Liczba pracownikówdziałaIności
oodstawowei

7

7

PracownicydziałaIności
7
(etatvoŻe|iczeniowe)
oodstawowei
Książkiw wo|.ooÓłem
67 893

7

WvszczeqÓ|nienje
Biblioteki

2008

2009

Filie
Punktvbiblioteczne

Ksiażkina 100 mieszkańców
WpłvW ksiaŹekoqołemw wo|.

zakupksiażekw wo|.
zakuo ksiażekw zł
WskaŹnikzakupuksiążekna 100
mieszkańcóW
Zbiorvspecialnew iedn.inw
Czvtelnicv
czvte|nicvna 100mieszkańców
Odwiedzinv
odwiedzinv
na 100mieszkańców
Wvoożvczenia
ksiażekna zewnatrz
Wypoźyczeniaksiążekna zewnątż
na 100mieszkańcÓw
Wvpożvczenia
książekna mieiscu
Wypożyczenia
i udostępnienia
czasoDismooółem
Wypożycfenia
i udostępnia
zbiorówsDeciaInvch

2013
1

1

1

1

7

7

7

7

7

7

7

7

64 536 63 062 64 641 6 5 1 8 1 67 317
376.74 358.93 359,65369,20365,16 374.41
1771
1 676 1 873 2129 2 647 2 7 1 7
1 626
1 5 1 8 1 7 4 4 '| 880 2 431 2 440
33 600 33 673 36 134 41 591 52 053 52 U6
I,O2
9,94 1 0 , 7 3 '13,61 13,71
70

203
351
247
230
4
385
4
179
4
053
4 147
438/ 4 335
23,03 24,34 24,72 25,M 23,41 22,78
57 630 58 657 58 369 6 1 5 1 5 60 852 56 458
332.893 5 1 . 3 5 340.90 317.37
6 6 1 9 6 73 351 71 867 72 985 74 357 74 605
367,32 407,95 409,87 416,86 416,56 4 1 9 , 3 8
I 635 1 3 1 4 2 12 580 10 457 10 424 9 766
28 214 29 979
912 29 797 28 944 2A 501
196

724

975

1 350

1 399

ródlo: oDracowanie
opracowanie Mieiska
Miejska Biblioteka Publbzna w Rawie

MiejskaBibIioteka
8 komputerów
PubIicznadysponuje17 komputerami'
oą

I
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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
jest obecnie 9 komputeróWW tym:
Wykorzystywanych
_ 2 do prac W zakresie gromadzeniai opracowaniazbioróW'
- 3 do ewidencjiczyte|nikóW
iudostępniania,
- 2 do obsługiczyte|niiopracowaniakańotekiregionalnej
- 2 jako termina|ekata|ogowed|a czyte|nikóW.
W 2006 roku pozyskano darmowy program komputerowy do obsługi
Wypożycza|nii czyte|nipod nazwą ,,Mateusz''.Na 4 stanowiskachkomputerowych
z|oka|izowanychW czyte|ni ogó|nej' istnieje dostęp do |nternetud|a czyte|nikóW,
z którego,spośród18 000 |udności,
w |atach2008 _ 2013 skorzystałoodpowiednio:
- 2008 - 3.502 mieszkańcóW
- 2009 - 3.209 mieszkańców
- 2010- 2.972mieszkańcóW
_ 2011- 2.313mieszkańcóW
- 2012 - 2'526 mieszkańców
- 2013 _ 2'331 mieszkańcóW
Wykres 15. llość mieszkańcóW korzystających
Bibliotece Publicznej w Rawie Mazowieckiej

z lnternetu

4000
3500 ,
3000

w Miejskiaj

I

2526

2500
2000
1500
1000

t:
2008

2009

2010

20tt

20!2

2011

zródło: Wyliczenia własnena podstawie danych z Miejskjej Biblioteki Pub\icznej

Wypożycza|nia i czytelnia d|a Dorosłych, z|oka|izowana p|zy
u|. Wyszyńskiego7 mieścisię w budynku'który wymagałgruntownegoremontu
i takiremontrozpoczęto
W2014roku.
Miejska Bib|iotekaPub|icznaim. Jana Pawła || W Rawie Mazowieckiej
otrzymaładofinansowanie
W ramach programuwie|oletniego
Ku|tura+ prioMet
Bib|ioteka+ |nfrastruktura
bib|iotekna zadanie,,Przebudowa
z termomodernizacją
oraz wyposażeniebudynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej".
Operatoremprogramuz ramieniaMinistraKulturyi DziedzictwaNarodowegojest
|nstytutKsiążkiW Krakowie.UmoWęna rea|izac,ię
zadania o łącznejWańości
podpisano
1.417'866zł
1 paŹdziernika
20'13r. W tej kwociedoflnansowanie
Wynosi1'063'400
zł, a wkładWłasnyjako środkiz dotacji Urzędu Miasta RaWa
- 354.466zł.zadanie będzierea|izowane
lMazowiecka
do 31 pażdziernika
2014 r,
Zakrespracbudowlanych
pŻewiduje:
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remontelewacjibudynku,
Wymianęsto|arkiokienneji drzwiowej
zewnęt|znej,
Wymianę
obróbekbIacharskich
dachu
montaż
kIimatyzacji
budynku'
Wymianę
wykładzin
na posadzkach,
montażwindyd|aniepełnosprawnych,
remontklatkischodowej,
orazinnepracebudowlane.
Miejska Bib|iotekaPubliczna im. Jana Pawła || W Rawie Mazowieckiej
otrzymała
w ramachprogramuMinistraKu|tury
takżeW 2013 roku dofinansowanie
i DziedzictwaNarodowego'Rozwój infrastruktury
Ku|tury'
ku|tury/|nfrastruktura
na zadanie|
w czytelnidla Dzieciiw czytelnidla Dorosłych
"Wymianawyposażenia
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej,,'Umowę z Ministerstwem
Ku|turyi DziedzictwaNarodowegopodpisano13maja 2013 r. całkowitykosa
zadaniaWyniósł67.000zł' z czego 50.000zł dofinansowało
MinisterstwoKu|tury
i DziedzictwaNarodowegoa ,17.000
złstanowidotacjace|owaUrzęduMiastaRaWa
Mazowiecka'Rea|izacjazadaniatMałaod 20 majado 20 grudnia2013 r. Pozyskane
przeznaczonena zakupWyposażenia
środkizostały
w czyte|nid|aDzieciiW czyte|ni
d|aDorosłych.
MiejskaBib|iotekaPub|icznaim' Jana PaWłal| W RawieMazowieckiejpo raz
ko|ejnyrea|izujezadanie Bib|iotekiNarodowej'Zakup nowości
Wydawniczych
dla
jest odnowienie
bib|iotek''.
ce|emprojektu
księgozbioróW
bib|iotek
oraz popu|aryzacja
czyte|nictwa.
W ramachprojektuBibliotekaWzbogacisię o nowoŚciWydawnicze.
W 2013 roku otrzymano
dofinansowanie
W kwocie12.800zł na zakup książek
popu|arnonaukowych
i beletrystyki'a 1/3 dotacjizostałaprzeznaczonana zakup
książekd|adziecii mlodzieży.
Miejska Bib|iotekaPub|icznaim. Jana Pawła || W Rawie Mazowieckiej
uczestniczypo raz kolejnyw pfogramieOrangedla bibliotek.Celem programujest
przez użytkowników
edukacjaoraz popu|aryzacja
wykorzystania
Internetu
Bib|ioteki,
a w szczegó|nościna zapewnieniu dostępu do szerokopasmowychłączy
internetowych
w placóWkach
I Wypożycza|ni
i czyteInid|aDorosłych
oraz W oddzia|e
dla Dzieci. Fundacjaorange przyznałaBib|ioteceW 2013 r' dotacjęW kwocie:
3 569'13zł.MiejskaBib|iotekaPublicznadążydo Wzbogacenia
ofeńyczyte|niczo
informacyjnej,rczsze|zeniagrona 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
E
=t
(l

;

Ę.9

Njż.;

;<

Miasto
Radomsko
MBP
ŁódżŁódż
Śródmieście
MBP
Miastoi
sieradzki
Gmina
Zloczew
MiastoRawa
rawski
Mazowiecka
Miasto
skierniewickiSkierniewice
lilBP
Miasto
Tomaszów
tomaszowski
Mazowiecki
MBP
l/iastoi
rawsKl
GminaBiała
Rawska
radomszczański

ij.ĘŃ

PP
ŃE

-e.P

.94
J!i

cŃ

I

9.t,

.09

9v
5.q

ŃD
9.9

*3

=-

220 344

455,1

298 133 6 1 5 , 8

24,4

213 378

287,7

514332

693,5

2 080

24,1

43 234

58r',2

34 2't7

462,3

17 5U

4 335

24,7

63 062

359,7

u 447

481,6

4B 976

B 789

17,9

199 077

406,3

207 589

423,9

65 375

8 904

1 3 , 6 216636

331,4

195957 299,7

1 13 5 9

1 340

11,8

257,3

31315

275,7

69 354

234,3

3 A7 1 7

254,3

48416

16 371

74163

2'l 056

7 401

29 229

Miasto
29 595
2 938
65 457
ŁowIcz
Miasto
zgierski
14 991
1 300
22 965
8,7
Głowno
przygolowany
Diagnoza stan czytelnict"vaw woi.
BibliolekęPublicznąin' narsz' Józefa Pilsudskiegow Łodzi
łowjcki

153,2

Wojewódzką

Miejski Dom Kultury w Rawie Mazowieckiej zlokalizowanyjest przy
ul.Krakowskiej6c' Uroczyste otwarcie jednostki powołanejdo życia w dniu
1 stycznia'1984rokuprzez MiejskąRadę Nalodowąw Rawie Mazowieckiejodbyło
się 17 stycznia1985roku'
Charakterystyka
budynku- siedzibyMiejskiegoDomuKultury:
_ budynekjednopiętrowy
z|oka|jzowany
w centrummiastaRawa Mazowiecka,
otoczonyzie|eniąo ącznej powierzchni
1 500 m.;
- Darter
budvnku;
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po remonciew
sala widowiskowa,
kinowana 300 miejsc- uruchomiona
czerwcu2007roku
- dwiegarderoby,
_ ho|wejściowy
z szatnią,
- kawiarnia,
- Domieszczenia
biurowe.
_ piętro|:
- holwystawowy,
- kabinaprojekcyjna,
_ kabinaośWietlenioWa'
- salakonferencyjna,
- sa|azajęć'
- pomieszczeniabiurowe,
- prwnrca:
- pracowniaplastyczna,
- sa|atańca'
_ sa|azajęcd|aróŹnychgrupdziałających
W MDK'
-

Od sierpnia2005 r. do maja2007r. budynekMiejskiegoDomuKulturypo 20
remontowi.
W jegoWynikuzostał
|atachfunkcjonowania
zostałpoddanygenera|nemu
sceniczne.
w nowysprzętdo projekcjikinowejorazoświet|enie
doposażony
p|acóWki
przedmiot
regu|uje
statut
Miejskiego
Domu Ku|tury
ce| i
działania
jest,,Upowszechnianie
ku|turya
z dnia25 pażdziernika
1991roku.
ce|emnadrzędnym
środowiskado aktywnego
W szczegó|nościpozyskiwaniei przygotowywanie
jej Wartości''
zadań
w ku|turze,
oraz Współtworzenie
Do podstawowych
uczeslnictwa
p|acóWkina|eży:
- upowszechnianie
poprzez
artystycznej
amatorskich
formdziała|noŚci
pracplastycznych,
itp.'
fotograficznych,
rękodzie|niczych,
Wystawiennictwo
_ rozpowszechnianie
i utrwa|anie
tradycjiku|turowych
W społeczeństwie,
_ poszanowanie
pamięcii tożsamości
narodowej,
_ rozpowszechnianie
muzycznej'
amatorskiej
i profesjonalnej
twórczości
_ rozpowszechnianie
muzykowania
Wśród
dziecii młodzieży,
- upowszechnianie
ruchuteatralnoamatorskiego
i profesjonalnego
literackiego,
- rozwijanie
zainteresowań,
Wyszukiwanie
ta|enlÓw,
- Współpraca
jednostkami
z
ośWiatowymi'
ku|tura|nymi,
- zabezpieczenie
technicznej
obstugiimprezna lereniemiasta.
z dolacji budżetu
l'IiejskiDom Ku|turyW Rawie Mazowieckiej(finansowany
miasta):
- prowadzi działa|nośc
skierowaną do dzieci, młodzieżyi dorosłych
mieszkańcówmiasta, którzy wedługzałoień programowychinsMucji są
potencjalnymi
odbiorcami
owejdziałaIności;
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_ organizuje szereg imprez o zasięgu miejskim, powiatowym' oraz
ogó|nopo|skim:
konkursy,przeg|ądy'
Warsztaty,
Wystawy,koncerty,spektak|e
profesjonalne.
teatralne,imprezyamatorskiei
Programswojejdziała|ności
MiejskiDom Ku|turyopracowujesamodzie|nie
jak równjeżmoż|iwości
W oparciuo rozeznaniepotrzebku|tura|nych
środowiska,
finansowe p|acóWki.opracowany został następujący''KALENDARZ IMPREz
ARTYSTYCZNYCH'':
1. |mprezycyk|iczn€ - rozqMkowe organizator- MDK
- WosP _ styczeń
- KoNCERT MRNAWAŁoWY _ operetka- styczeń,|uty
- KONCERTWALENTYNKOWY- luty
_ KoNCERT NA oz|EN KoB|ET- maŻec
_ RAWSKA SzczYPTA BLUESA - kwiecień
- RAWSKAMAJÓWKA - maj
_ Noc ŚW|ĘToJAŃSM- czerwiec
_ LETN|AoFENSWVA KULTUMLNA -lipiec- sierpień
_ DN| |\4UZYK|
KLAsYczNEJ _ wrzesień
- JMZOWY LISTOPAO- listopad
. KoNCERT ŚW|ĄTECZNY_ grudzień
_ oraz o|ganizaąa|koncertóWspektak|iteatra|nych,
programóWkabaretowych
itd.-całyrokwg potrzeb.
2. lmprezycykliczns - organizator- MDK
_ Międzynarodowe
SpotkaniaArtystyczne_ koniec sierpnia.W spotkaniach
biorą udział ańyści amatorzy (p|astycy'zespoły Woka|ne,taneczne)
z zaprzyjażnionych
miastpańnerskichz RawąMazowiecką,
_ Dni Muzyki K|asycznej-Wrzesień.|mprezacyk|iczna,prezentującaróżne
dziedziny muzyki poważnejz różnychepok W Wykonaniuso|istóWoraz
zespołówinstrumentaInych,
orazWokaInych,
- Rawski MityngWoka|ny_ maj. |mprezaorganizowanacyk|icznie,o zasięgu
międzynarodowym
z Udziałem
miastpańnerskich,skierowanado woka|istów
w grupachwiekowychod 6 do 20 lat.Celemimprezy.iest
konfrontacja
dorobku
Woka|nego
ośrodkóW
ku|tury
3. |mprezycałoroczne:
- konkursy- całyrok- Wgp|anu
- plastyczne,
- woka|ne:Konkurs Piosenki Dziecięcej,Konkurs Ko|ęd, Pastorałek
i Piosenek swiątecznych,Rawski MityngWoka|ny,Festiwa|Pieśni
-czerwoneNuty'',
Patriotycznej',Biało
- organizacja
wystawautorskichi pokonkursowych,
- organizacjaWarsztatówartystycznych:
p|astycznych,
woka|nych,teatra|nych,
tanecznych,instrumentalnych,
- organizacjaczasuwolnego- ferie,wakacje.
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4.7.6.spoń i rekreacja'
W zakresiespońui rekreacjiW RawieMazowieckiej
funkcjonują:
1 .ośrodek
SpońuiRekreacjiim.HalinyKonopackiej,
umoż|iwiający
mieszkańcom
dostępdo:
- ha|ispońowejTatarz boiskiemdo piłkisiaikoweji koszykowej,
sauny,
siłowni'stołóW
do tenisa.
- końy tenisowe,
. W sezonie|etnimpŻystaniwodnej,
dostępdo łodziWiosłowych,
oferującej
kajakóW'roweróWWodnych'orazłodziżaglowych;
- KręguMyś|iwskiego,
. Boiskado piłkisiatkowejp|ażowej,
- Ha|i spońowej ',Mi||enium'',
z boiskiempełnowymiarowym
o nawierzchni
mondof|ex,
boiskiemdo tenisaziemnego,siłowni,sa|i fitness,aparatóWdo
masażu mechanicznego'sa|ki korekcyjnej,oraz stołówdo tenisa. Ha|a
przystosowanajest d|a osób niepełnosprawnych
i pozbawionajest barier
archltektonicznych;
- stadionuspońowegoRKS 'Mazovia"z boiskiemdo piłkinożnej'bieżnią'
- sanitarnym,
trybunami
izapleczemszatniowo
. siłownizewnętrzne,i
Wzdłuż
u|.Tatar,oddanado ui.y|kuw 2012|.
,,Herku|es',
2' oddanedo użytku
w 2012r. ,,Aquarium''centrum Fit Rawa.Na tereniecentrum
pływa|nia
podzie|onana częŚć spońową i rekreacyjnąoraz
znajdująsię: kryta
sztuczne |odowisko.częśćsportowato 6 torowa niecka pływackao dt.25m,
p|zystosowana
do organizacjizawodówspońowych.częśćrekreacyjnąstanowią
tzw' brodziko głębokości
60 cm, dwie Ąeżdża|nie,
u]ządzeniado masażuWodnego
orazkomp|ekssaun.centrumdysponujeróWnież
siłownją
i sa|ądo ćWiczeńfitness'
Miasto dysponujeniżejWymienionymiobiektamispońowymi:

Tabela 51. obi€kty sportowe w Rawie Mazowieckiej
wymiary

36mx48m
46mx12m
20mx11m
8,86mx17,98m

zap|eczeużytkowe:
sanitarne;
socjalne;szatniowe
(iest lub brak)
ha|aspońowa'.MiIenium'
rozkładana
szatnie,zapleczesanitame
dobry
2000
(500)
i socjalne
halasportowaOSiR
s(ala
szatnie,zapleczesanitarne
dobry
19&l
(100)
i socjalne
przySP 1
salagimnastyczna
'|926
ooory
oraK
oraK
gimnastyczna
przy
2
sala
SP

widownia
stantechniczny
(i|oŚćmiejsc)

oraK

roK

wymagadrobnych
1966
napraw

szatnie,natryski

stadionpiłkarski

100mx60m

stała(500)

ooory

oo

szatnie,natryski,sanitariaty
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sztuczna)
boiskodo piłkinożnejpŻy sP 1 (nawierzchnia
ooory
2008
64mx32m
(nawierzchnia
poliuretanowa)
przy
boiskowielofunkcyjne sP 1
2008
ooory
30mx18m
pŻy sP 1
bieżnia|ekkoat|etyczna
2012
2x75m
ooory
boiskodo piłkinożnejp.zy SP 2 (nawierzchniasztucfna

ooory

2007
po|iuretanowa)
pŻy sP 2 (nawieżchnia
boiskowielofunkcyjne
2007
44mx22rn
dobry
przy
bieżnia|ekkoatletyczna sP 2
2007
4,2 fix75 m
ooory
..or|ik''
p|zysP 4
boiskodo piłkinożnej
2008
ooory
30mx62m
po|iuretanowa)
pŻy
(nawieżchnia
boiskowielofunkcyjne sP 4
2008
dobry
3 2 , 1m x 1 9 , 1m
okó|na
bieżniaIekkoat|etyczna
2013
200 m
(dokoła
orlika)
35x21m

Urzqd Masla Rawa Mazowiecka

Na terenie |V]iastaRaWa Mazowieckaodbywa się szereg imprez spońowo _
szkoInaidoroś|imieszkańcy
rekreacyjnych,
W którychbierze udziałmłodzież
ag|omeracji,
oraz zaproszonezespołyz terenucałegokraju i miast pańnerskich
z czech i Węgier.
Młodzieższko|na bierze udziałW cyk|u zawodóW spońowychzgodnych
jakI
z ka|endarzem
szkoInegoZwiązkuSpońowegoWtakichdyscyp|inach
piłkasiatkowa,piłkanożna,lekkaatletyka'koszykóWka'unihokej,
tenisstołowy'
to:
imprezyspońowo- rekreacyjneW RaWieMazowieckiej
Najważniejsze
- Maraton rowerowyz cyklu Merida Mazovia MTB Marathon(około1000
uczestnikóW),
_ organizowany
(300uczestnikóW),
od trzech|atPucharPo|skiWTriath|onie
_ Mistrzostwa
Po|skisZS Wtenisiestołowym,
_ WyŚcigko|arskizcyk|uzTc B|KE RACE,
- Organizowanyod 13 lat Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy(ponad 1000
uczestnikóW),
- AkcjacałaPo|skaBiega(650uczestnikóW).
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Rysunek 11. Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy

fńdło: Mateńałypronocyjne miastaRawa Mazowiecka

organizowanesą równieżturniejew grachzespołowych
skierowanedo osób
dorosvchi mtodzieży.
zawodyte majązasięg |oka|nyi ogó|nopolski.
W czasie ferii
zimowychi wakacji organizowanesą imprezyspońowe d|a dzieci i młodzieży:
RawskaFeńadai Wakacjeze sportem.
Mierza|nymwskaŹnikiemdostępności
mieszkańców do ośrodkóWspońowo rekreacyjnych
miastajest średnia
|iczbaosób z nichkorzystających.
spośród17 750
popu|acji
osobowej
Rawy Mazowieckiej,z ha| spońowychisa| gimnastycznych
skorzyslało
odpowiednio
w 2010roku:
- Ha|a.Mi||enium''
- 56 912osób
- Ha|aosiR
"Tatai 49 280 osób,
- sa|a gimnastyczna
pęy szko|ePodstawowej
Nr 1 - 54 432 osoby'
- sa|a gimnastyczna
pŻy Szko|ePodstawowej
Nr 2 - 40 672osoby.
Na terenie|Vliasta
działaaktua|nie
15 organizacji
spońowych.
- Najstiarszą
jest klub spońowyRKs ,,Mazovia",
nieprzerwanieod
działający
1930 roku. Mazovia jest k|Ubempiłkarskimz]zeszaiącym W 7 młodzieżowych
k|asachrozgrywkowych
200 zawodnikóW.
W 2013 r. powstała
w k|ubiesekcja piłki
nożnejdziewcząt.
- RawskiK|ubKarateKiokushin-2 grupymłodzieży
|iczące45 osób,
..Judo
- UKs
Rawa.- 2 grupy|iczące30 osób,
- MLUKs
- 50 osób'
piłkasialkowadziewcząt)
(tenisstołowy,
"Dwójka''
- MUKS
- 70 osób'
sialkowadziewcząti chłropców)
"Juvenia''(piłka
- UKs
- 30 osób,
(minisiatkówkadziewcząti chłopcóW)
"Jedynka"
- UKs ''Sójcze''( minisiatkówkadziewcząt)
- 20 osób'
- UKs ,'RaWaGoL'' (piłkanożnadziewcząt)
- 20 osób'
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Rawskie TowarzystwoTenisa Ziemnego- 20 osób,
K|Ubspońowy 'Triath|onRawa',_ 40 osób,
sekcja Pływacka- powstałaW 2013 r' przy rawskimoddzia|eWoPR W Rawie
Mazowieckiej,
sekcja strze|ectwa spońowego (broń pneumatyczna) - działĄąca przy
rawskimoddzia|eLoK - 37 osób (młodzieŻ
22 osoby,seniorzy 13 osób),
_
MLUKs ''RaWa''(|ekkaat|etyka) 30 osób,
K|ub',Wędkarstwa''spońowego Rawa _ 50 osób,
KlubSzachowyCaisa.

Miasto corocznie ogłasza konkursy na dotacje d|a organizacji spońowych.
W |atach2013_ 2014 na dotacjewzeznaczonopo 530'000złW każdymroku'
Miastoposiadaod 3 października
2006 ścieŹkę
rowerową.Pierwszyoddany
etap ścieŹki
o długości
0,83 km łączyza|ewTatar z parkiemmiejskim.Doce|owo
uprawianie
ścieżka
ma połączycosied|eZamkowaWo|az zalewemTatar i ułatwić
turystykirowerowejw mieście.
byłaWspótfinansowana
z Europejskiego
|nwestycja
państwa(39'400''l6
(216'700'89
zł)'
FunduszuRozwojuRegiona|nego
zł)i budżetu
Łączny
W ramachzintegrowanego
ProgramuoperacyjnegoRozwojuRegiona|nego.
kosztInwestycji
Wyniósł
402.301.l8
zt.
zdecydowanienajwiększąatrakcjąturystycznąRaWyMazowieckiejsą ruiny
ZamkuKsiąŹątMazowieckich
wybudowany
W |atach1355- 1370jako gród obronny
wieżyprezentowane
oraz siedzibaKsiążątMazowieckich.
obecnie W ośmiobocznej
-archeo|ogicznej'
są ekspozycjeo tematycehistoryczno
a na dziedzińcuzamkuiW
jegosąsiedztwie
charakterze
kultura|nym
i spońowym'
odbywają
się |iczneimprezyo
RysUnek12.zamek KsiążątMazowieckichW RawieMazowieckiej

fród\o: Urząd Miasta _ strony internetowe
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Ko|ejnąatrakcjąRawy jest komp|eksrekreacyjnyWokółza|eWóWTatar i DoIna.
Utworzone na rzece Rawce zbiorniki zachęcają do aktywnego spędzania czasu,
zarówno mieszkańcówmiastajak i gościodwiedzających
nasze miasto.W ramach
zbiornikaDolna turyścimogą ko|zysIaćz kącie|iskad|a dorosłychi d|a dzieci'
przystaniWodnejze sprzętempływającym,
boiska do piłkisiatkowejp|ażowej'ścieżki
wokółza|ewudo spaceróWijazdy rowerem'W pob|iżuza|ewumieścisię kryta
pływa|nia
Wraz ( zimą ze sztucznym|odowiskiem'
a |atemze skateparkiem),
ha|a
spońowa.końy tenisowe,siłowniazewnętrzna'obiekthote|owyTatar z b|isko200
miejscaminoclegowymi
oraz licznebaryi puby.
zabw ra|a| natomiastzachęca amatoróWdzikiejprzyrodydo podziwianiaw ciszy
różnychgatunkóWptakówiłoWienia
rybod za|ewu Do|na ścieŻkąrowerową WzdłuŹrzeki Rawki można przejśćdo
zabytkowegoparku miejskiego.Park W sty|uangie|skimz I połowyX|X Wieku' który
parkówna terenieKsięstwaWarszawskiego'
uznanybyłza jedenz najpiękniejszych
Rysunek 13, zalew Tatar oraz ośrodek spońu i Rekreacji . widok z lotu ptaka

aE-:''
'rit i'

frcdlo Matenalypromocy\nemństa Rawa Ma/oweLka

oprócz atrakcji związanych z Walorami przyrodniczymi' W Rawie
Mazowieckiejznajdujesię róWnieżwiele obiektóWo charakterzezabytkowym'które
stanowiąatrakc|ę
d|alurystow'Jest to' m'in'
- zabytkowąWi||ęz 1930 roku przy u|' Łowickiej_ siedziba Muzeum Ziemi
Rawskiej,
_ grodziskoWczesnośredniowieczne
z X|||Wiekuzwane',Anie|skąGór€ .
_ neok|asycystycznyratuszz I połowyX|X wieku - dziśsiedzibawładzmiasta'
- póŹnobarokowykościółz I połowyxV|| Wieku wraz z budynkiem dawnego
kolegiumjezuickiego,
- Kościół
oo' Pasjonistów
z końcaXV|||wiekuWrazz k|asztorem'
_ Kościół
ewange|icko augsburskiiszpita|ŚW. Duchaz I połowyX|X Wieku
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4.8. Pomocspoleczna
Miejski ośrodekPomocy społecznejjako jednostkaorganizacyjnamiasta Rawa
|V|azowiecka
zadaniaokreś|one
W:
działaod 'l990rokui rea|izuje
- ustawiez 12'03.2004r' o pomocyspołecznej
- ustawiez 28.11'2003r o ŚWiadczeniach
rodzinnych
- ustawiez 07.09.2007r.o pomocyosobomuprawnionym
do a|imentóW
- ustawiez29'o7 '2005r.o przeciwdziałaniu
pŻemocyW rodzinie
- ustawiez 09.06'2011r' o Wspieraniu
rodzinyi systemiepieczyzastępczej
_ ustawiez 24.08.2004r-o śWiadczeniach
opiekizdrowotnej
finansowanych
ze
środkóW
oub|icznvch.
Działa|ność
MiejskiegoośrodkaPomocy społeczneiobejmujenie ty|ko
Do9czą one osób i
zadaniawyłącznie
Wynikające
z ustawyo pomocyspołecznej.
rodzinznajdujących
się W trudnejsytuacjiżyciowej'są to zadaniaz szerokiejsfery
zabezpieczeniaspołecznego
i świadczeń.
Ponadtoobok działalności
utożsamianej
na
Wyłącznie
z pieniężnymi
formamiWsparcia,
działa|ność
MoPs to usługispołeczne
jak
poradnictwo
specja|istyczne,
rzecz mieszkańcóWmiastatakie usługiopiekuńcze,
a przede Wszystkimpraca socja|naobejmującapomoc doraŹnąW sytuacjach
kryzysowych
oraz pomocWspierającą
indwidua|niejak i środowiskowo.
Prawo do śWiadczeńpieniężnychz pomocy społecznejprzysługujeosobom
j rodzinom,którychdochódnie przekraczaokreś|onego
przy
kryterium
dochodowego,
jednoczesnymWystą]ieniuco najmniejjednej z następującychoko|iczności:
potrzeba ochrony macierzyństwa|ub wie|odzietności,
sieroctwo,bezdomność,
bezIobocie'niepełnosprawność,
długotMałachoroba' bezradność
w sprawach
opiekuńczo-Wychowawczych
i prowadzeniugospodafstwadomowego(zwłaszcza
W rodzinachniepełnych
|ub wie|odzietnych),
a|koho|izm,
narkomania,
trudności
|ub
w przystosowaniu
do życiapo opuszczeniuzakładukarnego,k|ęskażywiołowa
eko|ogiczna,pzemoc w rodzinie,brak umiejętności
w pzystosowaniudo życia
w integracji
młodzieży
opuszczającejp|acóWkiopiekuńczo.wychowawcze,
trudności
osób, któreotrzymały
statusuchodŹcy'
zdarzenje|osoweisytuacjakryzysowa'
pr4czyny
przyznawania
pomocyW |atach2006-2012,wraz
Najczęściej
Występujące
z |iczbąkorzystających
z pomocyprzedstawiono
Wtabe|iponiżej.
W roku 2012 po 6 |atachzweryfikowano
kMerium dochodowe,od którego za|eży
prawodo świadczeń
pieniężnych
i od 1 pażdzienika2012 r.
z pomocyspołecznej
wynosi:
- W przypadkuosobysamotniegospodarującej
542 zł(powzednio477 żI),
- w przypadkurodziny'dochódna osobękwoty456 zł(poprzednio
351zł).
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Tabela 52. Najczęściejwystępujące pnzyczyny przyznania pomocy w latach
2006-2012
Liczba rodzin w latach

?r'yczyny

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

106

112

107

91

88

80

7A

72

79

77

71

65

63

34

33

30

20

16

15

15

Problemalkoholowy

126

u

69

91

83

u

79

ochronamacierzyństwa

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

0

9

16

Bezradność
w sprawachopiekuńczo
wychowawczychi prowadzenia
gospodarstwa
domowegow tym:
rodzinyniepełne
-

rodzinywielodzietne

Trudności
W przystosowaniu
do życia
8
7
18
po opuszczeniu
zakładukarnego
Dane Mbjskiegoośrodka
ośrodkaPonocy społecznejw Ra, b Mazowieckiel

Brak dochodu |ub dochód osób czy rodzin na bardzo niskim poziomie Wraz
z bezrobociem'niepełnosprawnością
idługotrwałą
chorobąstanowiąnaiczęslsze
przyczynykorzystania
pomocyspołecznej.
ze świadczeń
pŻedstawiono
Najczęściej
formypomocyspołecznej
Wtabe|iponiżej.
udzie|ane
Tabela 53, Najc?ęstsze formy udzietanetpomocy w latach 2ut6.2012
Formy pomocy
zasiłkistałe

Liczba ogób w |atach

2006

2007

2008

2009

20'to

92

90

79

93

92

59

72

59

składki na ubezoieczenie
zdrowotne opłacane za 65
osoby pobierającezasiłek
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2011

2012
90

75

77
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stały
specjaIistyczne
usługi
opiekuńcze

I

7

7

I

7

5

5

Usługiopiekuńcze

53

58

60

69

52

53

55

zasiłkiokresowe

234

228

131

7a

50

47

30

zasiłkice|owe

507

412

358

404

322

377

Zasiłkicelowew wyniku
zdażenia|osowego

0

1

6

'|

0

9

8

zasiłkicelowespecja|ne

60

54

6t

?9

39

51

51

opłacenieposiłku
d|adzieci
przedszko|nych,
uczniówi
osób dorosłych

416

568

205

493

308

3't5

368

Program
,,Lek'

222

120

97

102

95

7a

79

7

10

12

8

ó

14

307

400

Dopłatado kosfóW pobytu
w DomuPomocyspołecznej
Pracasocjalna

Dane Mieiskiego
Miei.
ośrodkaPomocy Spolecznej

424

388

Mazowieckiej

jest praca socja|na,którą
Podstawowąformądziałaniapomocyspołecznej
na|eżyrozumiećjako działa|ność
zawodowąmającą na ce|u pomoc osobom
i rodzinom We Wzmacnianiu|ub odzyskiwaniuzdo|noścido funkc,ionowania
poprzezpełnienieodpowiednich
W społeczeństwie
ró| społecznych
oraz tworzenie
WarunkÓW
sprzyjających
temuce|owi.
spośródświadczeńo cha€ k terze pienięźnym
do najczęściej
udzie|anych
na|eżą
zasiłkice|oweorazzasiłkistałe.
z perspektywypomocyspołecznejna|eżypodkreś|ić,
iż pomoc społeczna
p|zypadkóW
stanowi W Większości
ostatnie ogniwo Wspalcia pub|icznego.Po
Wyczerpaniumoż|iwości
uzyskaniapomocyz tytułuutratyzatrudnieniaz uŻędu
pracybądŹsystemuubezpieczeńspo,łecznych,
po Wystą]ieniu
niepełnosprawności'
jednostki do samodzie|nego
w znaczny sposób ograniczającejmoż|iwości
rozwiąz}ru/ania
trudnejsńuacji bytowejczy też z powodu długotn.vałej
choroby
popaść
głębokiego
W bardzoszybkimokresieczasu rodzinamoże
w stan
ubóstwa.
pzede
pomocy
ŚWiadczenia,dostępneW systemie
społecznej
majązaceI
Wszyslkim
udzie|eniepomocyw rozwiązywaniu
trudnejsytuacji,która powinnabyć stanem
przejściowym.
pomocyspołecznejpopadaW stan
Niestety,częśćz benefic,ientów
biernościczęsto przybierającejcharakterroszczeń do nieograniczonejpomocy
publicznejograniczająctym samym Własnąaktywność
do minimum.stąd też
budowanieaktywnejspołeczności
|oka|nejpowinnoopieraćsię na monitorowaniu
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potrzeb,profi|aktyce
iedukacjispołecznej
oraz rozwojuusług,szczegó|nietychktóre
zaktywizują
i umoż|iWią
usamodzieInienie'
od 01 |istopada
do
Świadczeniarodzinneprzyznawane
są na okreszasiłkowy
pokrycie
paŹdziernika
Wydatków
31
następnegoroku i mają na ce|u częściowe
związanychz utrzymaniem
dziecka.Prawodo zasiłkurodzinnegoi dodatkóWdo tego
rodzicom,jednemu
zasiłku po spełnieniuwarunku dochodowegoprzysługuje:
z rodzicówa|boopiekunowiprawnemudziecka,opiekunowifaktycznemudziecka'
osobieuczącejsię do ukończeniawzezdziecko'l8 rokużycia|ub- naukiw szko|e,
jednak nie dłUżejniż do ukończenia2'| |ok!]życia' a|bo 24 roku życia,jeŻe|i
się orzeczeniem
kontynuujenaukę W szko|e|ub W szko|ewyższeji |egitymuje
zasiłek rodzinny
o umiarkowanyma|bo znacznym stopniu niepełnosprawności.
jednaknie dłużej
przysługuje
niżdo
osobieUczącejsię W szko|elub szko|eWyższej,
ukończenia24 rokułcia'
się o śWiadczenia
rodzinne
Podstawąustaleniadochodurodzinyubiegającej
jest dochódz rokupoprzedzającego
okreszasiłkowy
i po przeliczeniunie możebyć
wyższynii! 539 zł |ub 623 zt' gdy członkiemrodzinyjest dziecko z ofzeczoną
niepełnosprawnością.
Tabela 54. Katalog świadczeń rodzinnych w latach 2006.2012
RodzajśwIadcfenIa
zasiłekrodzinny

Liczba świadczeńw |atach

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

21241 24092 20516 17095 14930 13754 1120

Dodatekz q^.urodzenia
dziecka

97

106

100

91

97

73

80

Dodatekz tyt.opiekinad
dzieckiemw okresie
korzystania
z urlopu
wychowawczego

944

908

1022

1021

789

681

s41

Dodatekz tytułu
samotnego
wychowywania
dziecka

1129

708

675

570

560

Dodatekz !^. kształceniai
rehabilitacjidziecka
nrepanosprawnego

829

951

934

880

847

808

Dodatekz qd.wychowwania
dzieckaw rodzinie
wielodzietnej

2812

2123

1961

1776

1647

1511

Dodatekz !^' rofpoczęcia
rokuszkolnego

1502

1010

1039

868

8t8

700

204

87

141

147

186

180

203

209

195

191

1 1 1 1 0 924
897

1329

Dodatekz tyt.rozpoczęcia
naukipozamiejscem
zamieszkania
Jednorazowa
zapomogaz tyt.
urodzeniadziecka

198

183
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Świadczenie pie|ęgnacyjne

397

386

396

353

510

zasiłekpie|ęgnacyjny

2528

3106

3447

3832

4166

649

861

4304 4431

Dane Miejskiego ośrodka Pomocy społecznej w Rawie Mazowjeckiej

W przypadkuświadczeńrodzinnychW roku 20'12zweryfikowano
kryterium
jest
prawa
dochodowe,od któregouza|eżnione uzyskanie
do śWiadczeń
rodzinnych.
przysługuje,
gdy
od 1 |istopada2012 r. do 31 paŹdziernika
2014 r. zasilek rodzinny
dochódW prze|iczeniu
na osobęw rodzinienie przek(aczakwoty539 zł(dotychczas
504 z|\' a W przypadkugdy W rodziniejest dziecko|egitymujące
się orzeczeniem
o niepe,łnosprawności,
dochód na osobę W rodzinie nie wzekracza 623 z|
(dotychczas583 zł). od o1'11.2012r' zwiększono także Wysokośózasiłku
rodzinnego,
a mianowicie:
_ 77,o0złna dzieckoWWiekudo ukończenia5 rokużycia(dotychczas
68 zł),
- 106'00zł na dzieckoW wieku powyżej5 roku życiado ukończenia18 roku
życia(dotychczas
91 zł),
_ 115'00złna dzieckoW Wiekupowyżej18 rokużyciado ukończenia24 roku
życia(dotychczas
98 zł).
WysokośódodatkóWdo zasiłkurodzinnegoipozostałychśWiadczeń
nie u|egła
W 20]2 r.zmianieiWynosząone
odpowiednio
_ dodatekz tytułu
urodzeniadziecka1000zł,
- dodatek z tytułuopieki nad dzieckiemw okresie korzystaniaz ur|opu
Wychowawczego
400 zł,
dodatekz tytułusamotnegowychowywaniadziecka 170 zł,
dodatek z tytułukształceniai rehabi|itacjidziecka niepełnosprawnego
60 zł

-

|ub80 zł'
dodatekz tytułu
Wychowywania
dzieckaw rodziniewie|odzietnej
80 zł,
'l00
jednorazowo zł,
dodatekz tytułu
rozpoczęciarokuszko|nego
dodatekz tytułurozpoczęcianaukipozamiejscemzamieszkania80 zł,
jednorazowa
zapomogaz tytułu
urodzeniadzieckatzw.becikowe1000zł.

swiadczeniamiopiekuńczymi
Wymienionymi
W ustawieo śWiadczeniach
pie|ęgnacyjne
pie|ęgnacyjny.
rodzinnychsą:śWiadczenie
i zasiłek
pie|ęgnacyjne
przysłU9uje
Świadczenie
osobie,którarezygnujez zatrudnienia
|ub innej pracy zarobkowejW związkuz koniecznością
sprawowaniaopieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym
|ub osobą wobec której zgodnie z kodeksem
rodzinnymi opiekuńczym
ciążyobowiązekaIimentacyjny.
przysługuje
Zasiłekpie|ęgnacyjny
(z orzeczoną
dzieckuniepełnosprawnemu
niepełnosprawnością)'
osobie niepełnosprawnej
W stopniu znacznym' osobie
powstała
niepełnosprawnej
W stopniu umiarkowanym',leśIiniepełnosprawnośc
Wwiekudo ukończenia21 rokużycia,osobie,któraukończyła
75 |at.
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Świadczenie pie|ęgnacyjnei zasiłekpie|ęgnacyjnysą formąwsparcia, o którą
mogą ubiegaćsię osoby bez Wzg|ęduna sluację dochodową
obecnie funkcjonującaustawa o pomocy osobom uprawnionymdo aIimentóW
gwarantujepomoc finansowąosobom uprawnionymdo a|imentóW'którychegzekucja
stałasię bezskuteczna.Świadczenie to w 2008 I. zastąciłoza|iczkęa|imentacyjną.
Warunkiem wzyznania śWiadczeńz funduszu a|imenlacyjnegojest bezskuteczność
W ustawie tj' 725 zł na
egzekucji i spełnieniekryteriumdochodowegookreś|onego
osobę w rodzinie. Bezskutecznośćegzekucji oznacza egzekucję' W Wyniku której
W okresie ostatnichdwóch miesięcy nie Wyegzekwowanopełnejna|eżności
z tytułu
zobowiązańa|imentacyjnych
W kwocie aktua|niezasądzonycha|imentów.
Tabeta 55. Świadczenia alimentacyjnew latach 2006.2012
Liczba świadczeń
w |atach
[,
Rodzai a*oo"t"n,"
2006
2010 2011
Zaliczka alimentacyjna
xxx
xxx

2012

iunous,ali,*ntacylny
l"*"
'ródlo:

311
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którego zadaniemjest
W roku 201'l powołanoZespół |nterdyscyp|inarny'
rea|izaąa dzidBń okreś|onych
W znowe|izowanejustawie o przeciwdziałaniu
przemocy W rodzinie. Bezpośredniąobsługę funkcjonowania zespołu
prowadziMiejskiośrodek
Interdyscyp|inarnego
zgodnieze Wskazaniem
Ustawowym
Wchodząprzedstawicie|e
PomocySpołecznej'
W składzespołuInterdyscyplinarnego
MoPs' Po|icji,zespołukuratorskiej
służysądowej'ośWiaty
oraz MiejskiejKomisji
RozwiązywaniaProb|emóWA|koho|owych
i prokuraturyrejonowej'Posiedzenia
ZespołuodbyJvają
się w za|eŹności
od potrzebnie rzadziejjednakniżraz na kwańal.
powoływane
Ponadto W bieżącejpracy Zespołu|nterdyscyp|inarnego
są grupy
przypadkamiw ramach procedury
robocze na potrzebypracy z indywidualnymi
'Niebbska Kańa''. W okresie od X do X|| 2011 do Przewodniczącejzespołu
'l4 NiebieskichKań - część
pŻez
|nterdyscyp|inarnego
wpłynęło
A, sporządzonych
Komendę PowiatowąPolicji W Rawie Mazowieckiej'W roku 2012 do Zespo,łu
Interdyscyp|inarnego
Wpłynęło
ogółem40 NiebieskichKań dotyczących
36 rodzin.
'l
pŻepisy
2012
W
ustawy
o
Wspieraniu
rodziny
od stycznia
L weszŁy życie
prawnedotyczącepieczy zaslępczej
i systemiepieczy zastępczej.Uregu|owania
'|2
zostałyWyłączone
z ustawyz dnia ma|ca2oo4 r o pomocyspołecznej
i zawańe
w ustawie z dnia I czeMca 2011 t. o wspieraniurodziny i systemie pieczy
zastępcze,|.
Ustawata okreś|a
W jednymakcie prawnymzaróWnozasady i formy
wspierania rcdziny WzeŻywąącejtrudnościW wypełnianiufunkcji opiekuńczojak i zasady i formysprawowaniapieczy zastępczej,traktującje
wychowawczych,
jakodopełniające
się j wzajemniepowiązane'szerokorozumianąprofi|aktykę'
a więc
pomocrodzinieW opiecei wychowaniudzieckaoraz pracęz rodzinązdefiniowano
jako zadanie gminy,a rodzinnąi insMucjona|nąpieczę zastępcząjako zadanie
powiatu'W myś|powołanej
ustawypiecza zastępczajest sprawowanaw formie
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rodzinnej (W rodzinie zastępczej)i insMucjona|nej(W p|acóWceopiekuńczoWychowawcze).
RóWnieżW nowy sposób zdefiniowanoformy rodzinnejpieczy
zastępczej.Rodzinna piecza zastępczajest formą zapewnieniaopieki dziecku
pozbawionemu
całkowicie
|ubczęściowo
opiekirodzicie|skiej'
Jest to przejściowa
okresowaformaopieki nad dzieckiem'W rodzinachzastępczychumieszcza się
dzieci,którychrodzicezostaIitMa|e Iubczasowopozbawieniprawrodzicie|skich
Iub
gdy władzata zostałaim ograniczona.UmieszczeniedzieckaW rodziniezastępczej
następujena podstawieorzeczeniasądu ipo uzyskaniuzgody rodzicóW
gminnym
zastępczych.Wraz z nowąregu|acją
uslawowąna samoządy na pozłomie
nałożono
nowe obowiązkioraz zadaniaWiążącesię z zabezpieczeniemśrodków
finansowych.
w |oku 2012 - Wedługdanych pochodzącychz rejonóWpracy socja|nejMoPs'
pomocąspołeczną
objętychbyło145 rodzin,z co najmniejjednymdzieckiemdo 18
rokużycia(286dzieci)'W ogó|nej|iczbie145 rodzinz dziećmi107 rcdzin(Wktórych
było19,|dzieci)stanowiły
rodzinydotkniętebezradnością
W sprawachopiekuńczoWychowawczych.
Wspieraniei pracaz rodzinamiobejmowała:
- prowadzeniepracy socja|nejw środowisku
(102 rodziny)po|egającejna
sprawowaniunadzorunad rodziną,diagnozierodziny'opracowwaniup|anu
pomocyi Współpracy,
- poradnictwo
psychologiczne
( 21 rodzin),
- poradnictwospecja|istyczne(39 rodzin) W tym kierowaniedo p|acówek
ych,
i instytucji
specjalistyczn
- pomocprawna( 15 rodzin).
W związku z Wypełnianiem
zadań Miejski ośrodekPomocy społecznej
pub|icznymi'
pozarządowymi'
Współpracuje
z instytucjami
organizacjami
związkamii
stowarzyszeniami,
a takżeparafiamii przedsiębiorcami
|oka|nymi'
Potrzebyw zakresie pomocyspołecznejobejmuią:
_ zabezpieczenie
środków
|inansowych
na rea|izowane
zadania,
_ wzmocnieniezasobóW|oka|owych
ośrodkaumoż|iwiających
sprawnąobsługę
klienta,
_ rozwijanieinicjatywna rzecz osób i rodzin zag|oionych utratą |oka|u
mieszkalnego,
- tworzenieWarunkówsprzyjających
doslępności
osób niepe,łnosprawnych
do
pe,łnego
uczestnictwaw życiuspołeczności
|oka|nej,a w szczegó|ności
W
pomocyosób drugich
zakresiezabezpieczeniapotrzebosób Wymagających
bądźcałodobowej
opieki,
- przeciwdziałanie
Wyk|uczeniu
społeczno-ekonomicznemu
w ramachprogramu
rewitalizacji.
4'9.

Bezpieczeństwo

Jakość życia mieszkańcóW uza|eżnionajest róWnież od poziomu
'I10

RAWAI,IAŻOWIECKA
STMTEGIAROZWOJUI\4IASTA
bezpieczeństwana terenie miasta. Według danych statystycznychKomendy
PowiatowejPolicji w Rawie Mazowieckiejw latach 2008-2013na tereniepowiatu
rawskiegostwierdzonych
zostałołącznie76,|4przestępstw
W tym 4792 przestępstw
Największą
|iczbęprzestępstw
zanotowano
W 20'10roku
o charakterzekryminaInym.
- .|376,najmniejsząnatomiastW 2013 roku - 1129. odnotowanotakżespadek
przez osoby nie|etnie- ze 106 w 2012 roku do 35 W 2013
czynóWpopełnionych
do 2013roku.
roku.Wynikato ze zmianw systemiestatystycznym
wprowadzonych

Tabela 56. wykrywalnośćw pnestępstwach w latach 2008-2013
2008

wykrywaIność 74.0
ooólna
WykrywaIność
66,1
krvminalna

2009

2010

81.1

77.9

71,9

66,9

20't'l

66,5

2012

20'13

73.8

74,6

61,7

60,5

Tabela 57. Liczba pnestępstw popełnionych i wkrytych w tatach 2008.2013
Wyszczegó|nienie
Liczba DnesłeDstw stwierdzonvch ooótem

2013
2008 2009 2 0 1 0 2011
1172 1321 1376 1329 1287 1129

w poróWr]an|u
Dynamikaprzestępstw
ogołem
102,4
do rokuooorzednieoo
581
Podeirrani
Czvnvkaralne
85
- sprawcvczvnówkara|nvch 55
osobv nie|etnie
Pżestepslwo o charakteże kryminalnvm

563

- w tvmczvnvnieletnich
DynamikapŻestępstwkrymina|nych
w
porównaniu
do rokuooDrzednieqo

B3
1

- w tvmczvnvnieletnich
- w tvmczvnvnieletnich

0
2A
2

- w Wmczvnvnieletnich

4

Bóiki i oobicia

Ro/boie' kradzieŻerofbóinicze i wvmusfenia

- w tvmczvnvnieletnich
Kradzieże
samochodów
- w tvmczvnvnieletnich
Kradzieże
z włamaniem
- w tvmczvnvnieletnich
Przestępstwa
z Ustawyo przeciwdziałanju
narkomanii
- w tvmczvnvnieletnich
PŻesteDstwadrooowe

- w tymczvnvnieletnich

854
169
101
860
167

775

100
79
896
95

831
164
82
7
156

96,2 88,34
724
106
79

649

106

32

833

35
27

693

93,8 1 0 8 , 2 104,2 105,7 88,0 8 3 , 1 9

zabóistwa

K|adzieże

112,7 'to4,2 96,6

16

145
11
1

18
0

20
222
6

'14

1
0

27
8

32
16
244
4
I

0
0
22
14

6

0
0

16
2
14
4

211

202

I

4

118
4

158
8

86

167

77

41

20

246
1
217

254

243
3

276

2

3

253
0
238
0

87
7

9

2

1

0
27

12
0
105
0

5

2
Prowadzeniepoiazduw stanie nietrzeŹwości 1 8 3

11',l

183
11

44

0
202

- w tvmczvnvnielelnich

2
0
34
2
25

'I

0
102

29

2
234

0

0

0
250
0
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Na|eżyzwrócićuwagęna finansowanieprzez UrządMiastaw Rawie Mazowieckiej
na terenie miasta. są to głóWniepatro|e piesze,
służbponadnormatywnych
w za|eżności
od potrzebW miejscaszczegó|niezagrożone_ oko|ice
dys|okowane
Skierowaniepatrolipieszychw te rejonyma
ZalewuTatarczy osiedlamieszkaniowe.
istotnyWpłyWna zwiększeniepoczucia bezpieczeństwamieszkańcóWnaszego
miasta.
Tabela 58' llośćzdarzeń drogowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Kolizia
||ość
Ranny
Wypadek
Zabity
Lata
drooovła
zda]zeń
21
224
247
23
2
2008
224
1
42
2009
260
36
1
50
272
2010
290
2A
't91
5
38
201'.l
226
1
29
2012
20
182
2
2013
203
21

okresieczasu na tereniemiastaRaWaMazowieckadoszło
W ana|izowanym
'161
poniosło
12 osób i 202 osobyzostały
W którychśmierć
do
WypadkóW
drogowych'
GłównymipzyczynamiWypadków
ranne.DoszłoróWnież
do 1319ko|izjidrogowych.
drogowych byto nieudzie|eniepieMszeństwa Wzejazdu oraz niedostosowanie
prędkoścido
na drodze'
warunkóWpanujących
Najbardziej
zagroŹonemiejscana lereniemiastaRaWaMazowieckato:
- ulicaTomaszowska
- AlejaKonsMucji3-goMaja
- u|icaKościuszki
- P|acPiłsudskiego
_ ciągidrógkrajowych
s-8 i K-72
Tabela 59. llość kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu
zatrzymanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka
||ość
zatrzymanych
kierulacvch

2008

2009

2010

2011

2012

20'13

a2

75

90

102

B6

64

|ub po użyciua|koho|u
Niepokoirównież|iczbazatrzymanychnietrzeŹwych
|atśrednia
takichkierujących
kierującychpojazdami.Na przestrzenianaIizowanych
wynosi83 rocznie.
Średnia |iczbasprawcówzdarzeń drogowychna przestrzeniana|izowanego
- 4 a na tereniecałegopowiatu
okresuczasu na tereniemiastaRaWa|V|azowiecka
rawskiego- 26 na rok.
zajmuje
oprócz Po|icjiochronąspokojui porządkuw miejscachpub|icznych
porządku
podejmuje
z
zakresu
wie|e inteMencji
się róWnieżstraŹ Miejska,która
jak
pub|icznego,
z Komendę PowiatowąPo|icji
iWspółdziała
ibezpieczeństwa
112
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STRATEGIA
jak
rea|izowanych
na tereniemiastaRawa |\4azowiecka,
W wie|uprzedsięWzięciach
chociażbyzabezpieczenieimprez masowych,działaniazwiązane ze śWiętem
a|e także w patro|ach
1 i 11 |istopada.Ponadto straż Miejska indywidua|nie,
patro|uje
miejscaszczegó|niezagrcżoneite, w których
mieszanychz po|icjantami
jak róWnież
przepisów
najczęściej
dochodzido zakłóceńładui porządkupub|icznego,
jest
poziom
współpracyutrzymywany już od
Prawa o Ruchu Drogowym.Wysoki
ma WpłyW
na podniesieniebezpieczeństwaW mieście.
Wie|u|at, co niewątp|iwie
interwencji
Wptywato pozytywniena Wzrostilościoraz jakośćpodejmowanych
pubIicznego.
z zakresuporządkui bezpieczeństwa
W oparciuo pzepisy Ustawy
funkcjonuje
strażMiejskaW RawieMazowieckiej
z chwi|ąutworzenia
z dnia 29 sierpnia1997 roku o straŹachgminnych(miejskich).
W 1995roku organizacy.inie
usytuowanajest jako jeden z WydzialóWw struktuze
Urzędu Miejskiego' odrębnośćzachowujejedynie W sferze bezpośredniego
przede
p|anowaniadziałańd|a rea|izacjiustawowychzadań ukierunkowanych
pub|iczny
spokój iporządek
Wszystkimna egzekwowanieprzepisówregu|ujących
granicach
miasta.
Według
danych
statystycznychstraży
w
administracyjnych
w latach2008- 2013na tereniemiastaujawnionych
l\.4iejskiej
w RawieMazowieckiej
zastało łącznie 19587 Wykroczeń,których sprawcy swoim działaniem|ub
zaniechaniempopełni|i
Wykroczenia.
strażnicypouczy|i16508 osób, ukara|i
sądu Rejonowego
698wnioskio ukaranie.
mandatami
2471osób orazskierowa|ido
Tabela 350'llośćujawnionych wykroczeń na terenie miasta Rawa Mazowiecka
Lata

||ość
wyk]oczeń

2008

2577
3059
3235
3467

2oo9
2010
2011
2012
2013

3565
3684

||ość
nałożonych
mandatów
karnvch
562

pouczeń|ub
||ość
zastosowanieinnego
środkaoddziaływania
wvcnowawcżoqo
1741

2535
2810

393

424
410

2971

3123
3324

360
322

||ość
9poEądzonych
wnio9ków o
ukaraniedo sadu
274
131
91
86

82
34

Jak Wynikaze statystyks|raż prowadzie|astycznąpo|itykęrepresyjnąWobec
sprawców ujawnianychWykroczeń.Niepokoi Wzrastająca|iczba ujawnianych
Wykroczeń.
W ramach ochronyspokoju i porządkuw miejscachpub|icznych,patrole
rawskiej straży Miejskiej podejmująwie|e interwencji'z zakresu porządku
i bezpieczeństwapub|icznego.Dużą uwagę p|zywiązujesię do prewencyjnego
patro|ipieszychW rejonachmiastaimiejscachzdiagnozowanych
do
oddziaływania
chu|igańskimi,
aktamiwanda|izmu
iinnych pŻejawów
ochronyprzedWystępkami
strażnikóww Wie|u
zachowańnieakceptowanych
społecznie.
sam fakt obecności
miejscachjesl Wystarczający,
aby nie dochodziło
do zakłóceńporządkui spokoju
gdzie
pub|icznego.
patro|ują
przedeWszystkimmie.isca,
W tym ceIufunkcjonariusze
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najczęściej
tj. na terenach
dochodzido zakłóceńpo|ządkui spokojupub|icznego
terenachzielonych(park miejski,OSIR) iokolice Zalewu
osiedli mieszkaniowych,
Tatar. straŹ Miejska WĘcza się do Wsze|kichmoż|iwychakcji profi|aktycznych
i programóWpropagujących
systemowerczwiązaniaW sferze poządku i spokoju
pubIicznego
idzialań poprawiających
stan ispołecznepoczucie
oraz zwiększających
bezpieczeństwa.Działaniaprewencyjnemaja róWnieżna ce|u e|iminowanie
przypadkóW zachowań związanych z a|koho|emW miejscach pub|icznych,
zag|ażającychbezpieczeństwupub|icznemu'życiu i zdrowiu' jakteż będących
demora|izującymi
W odbiorzespołecznym'
Bezpieczeństwodzieci jest przez straż Miejską traklowaneprioMetowo
w ramachprogramu'Bezpiecznadrogado szkoły'''który ma na ce|upodniesienie
poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnegoucznióW szko,ł podstawowych
ruchupojazdów
igimnazjówna tereniemiastaRawaMazowiecka.Wzrosl natężenia
p|acóWek
kołowych
W oko|icach
ośWiatowych
spowodowany
zwiększającą
się |iczbą
poczucia
pojazdóWW znaczącysposób Wpłynął
bezpieczeństwa
Wśród
na obniżenie
ucznióW i ich rodzicóW, zwłaszcza k|as pierwszych szkót podstawowych.
kierowaneprzez dyrektoróW
szkól oraz rodzicóW,straż
W odpowiedzina postu|aty
MiejskaWyszłanapzeciwoczekiwaniom
i zaangażowała
znacznesiły
społecznym
programu.
i środkiw
ce|ureaIizacji
Wyżej
Wymienionego
d|a
W trakcieroku szko|negofunkc,ionariusze
strał Miejskiejnadzolująprzejścia
. p|zyszkolachpodstawowych
pieszychw rejonachp|acówekośWiatowych
nr 1 i nr 2
oraz przeprowadząącodziennie kontro|eoko|ic szkoł. Podczas prowadzanych
czynnościstrażnicy reagują na Wsze|kie pŻejawy Wykroczeń drogowych
jak i pieszych.
popełnianych
zaróWnoprzezkierowcóW
Sukcesemjest to, żeW ani jednejszko|eobjętejprogramemnie doszłodo Wypadku
drogowegoz udziałemuczniów.slrażnicyzabezpieczająróWnieżimprezyszko|ne.
Iuborganizatorów.
dyskoteki,uprzedniozgłoszoneprzezdyrektorów
W ramachulrzymaniaczystości
i potządkuW mieścjew okresiezimowym
funkcjonariuszestraŹy Miejskiejprowadzi|iwzmożonekontro|epod wzg|ędem
przeslrzeganiaobowiązkunałożonego
nieruchomości
w kontekŚcie
na właścicieli
odśnieżania
Wzdłuż
ich posesji.Kontro|estanu chodnikóW
chodnikóWpo,łożonych
przeprowadzanesą na bieżącopodczas wykonywaniapatro|iterenu miasta.
Właścicie|i
i za|ządców
DziałaniasttaźnikóW
w znacznej mierze zdyscyp|inowały
nieruchomości.
W okresie jesiennymstrażnicymiejscy dziatającw zakresie utrzymania
przeprowadzalikontro|e
czystościi porządkuW mieścieoraz ochronyśrodowiska
nieruchomości
niezamieszkałych
sprawdzająprzede Wszystkim,czy Właścicie|e
posesji zawar|iumowy ze spec,ia|istyczną
firmą na WyWózodpadów zgodnie z
w tymzakresiepŻepisamiustawyi uchwały
Rady |\4iasta.
obowiązującymi
przeprowadzają
porządek
na
strażnicyMiejscydbająco czys|ość
i
w mieście
bieżąco kontro|ęstanu utŻymaniaczystościna terenach miejskich objętych
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kontraktami.
W wynikukontrolistwierdzone
uchybieniaistosowneuwagiprzekazane
są do Nacze|nika
Wydziału
GospodarkiKomuna|nej.
W ramach czuwania nad porządkiem i kontro|ą ruchu drogowego
funkcjonariuszestraży MiejskiejinteMeniująna bieżącow przypadkułamania
przepisów prawa o ruchu drogowym' DziałaniastrażnikóWmają ograniczyć
i|ości
W mieście
uciąż|iwości
będącewynikiemniedostatecznej
miejscparkingowych
ipopełnianychW związkuz lym Wykroczeń,ze skutkamid|a innych kierujących,
stosującychsię do obowiązującychprzepisóW prawa, a także niszczeniem
w postaciuhudnieńd|apieszych,
infrastruktury
oraz w głóWnej
mierzezagrożeniami
w obrębie przejści skrzyżowań.Do najczęstszych
ograniczaniemwidoczności
wykroczeńza|iczyćmożemynie respektowanie
znakówB 36- zakaz zatrzymywania,
.
81 zakaz Wjazdu,a takżeparkowaniepojazdóWna przejściach
d|a pieszych,
chodnikachnie pozostawiając1.5 metra przejścia
d|a pieszych oraz naruszanie
zakazu postojuna obszarzezabudowanympojazdu|ubzespołupojazdóWo dmc
p|zekracząącą16 ton |ub o dfugości
pzekraczającej12 m' Ważnyme|ementem
kontroli ruchu drogowego są kontro|e miejsc parkingowych d|a osób
niepełnosprawnych
oraz prawidłowośó
oznakowaniamiejsc Wykonywaniaprac
2007 r. do czerwca 2008 r.
budow|anychW pasach drogowych.od Września
prowadzonabyłaprzezstrażMiejskąakcjapodnazwą.'Fotorada/.
Byłto dodatkowy
e|ementdziałańprewencyjnych
w zakresie bezpieczeństwaW ruchu drogowym.
pojazdóWporuszających
się po
Głównymjego ce|embyłoograniczenieprędkości
terenienaszegomiasta,a co za tym idzie zmniejszeniei|ości
wypadkóWi ko|izji
poprawy
drogowych.Ko|ejnymdziałaniemna rzecz
bezpieczeństwaW ruchu
drogowymw okresie styczeń - czerwiec 2010 r. byłoużytkowanie
system 'Via
W RaWie|Vazowieckiej
secura'- BezpiecznaDroga.systemtenzostałzainsta|owany
-Faworna
.
na skrzyżowaniu
Konstytucji3- go. |stotąsystemu.Via
u|icKościuszki
secura' Bezpieczna Droga było zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich
użytkownikóWdróg' a W szczególnościpieszych _ poprzez ograniczenie
przejazduna czerwonymŚWiet|e'
nieuprawnionego
straŹyMiejskiejjest stała
W da|szymciąguislolnyme|emenlemdziała|ności
Współpraca
z KomendąPowiatowąPo|icjiW Rawie Mazowieckiej'
W dniu 1 marca
porozumienie
z Komendantem
2007 r. BurmistrzMiastaRaWaMazowieckapodpisał
Powiatowym
Po|icjiW sprawieszczegółowych
formisposobóWWspótpracyPo|icjize
po|ega
głównie
strażąMiejskąWspółpraca
ta
na następujących
działaniach:
- bieżącychspotkaniachpzedstawicie|iobydwujednostekce|em wymiany
pub|icznego,
w zakresiebezpieczeństwa
iporządku
informacji
o zagrożeniach
_ koordynacji
działańprewencyjnych'
- te|efonicznym
informowaniu
się przez DyŹurnychKPP i sM o bieżących
wydarzeniach mających WpłyWna stan bezpieczeństwa i porządku
pub|icznego
iW raziepotzebykoordynowa|i
wspó|nedziałania,
- Wspó|nym podejmowaniudziałań o charakterze akcyjnym na rzecz
pŻypadkom
bezpieczeństwai po|ządkupub|icznego
oraz pŻeciwdziałania
prawa,
naruszania
Wtymm.in.;bezpiecznej
drogido szkoły'
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osadzaniu osób nietrzeŹWych
W po|icyjnychpomieszczeniachd|a osób
zatrzymanych
do WytrzeŹwienia,
w zabezpieczeniuporządkupub|icznegopodczas
wspó|nymuczestniczeniu
trwania imprez spońowych, ku|lura|nych,rozrywkowych,zgromadzeń
i uroczystości,
Wtymimprezmasowych'
działańw akcjach:Bezpieczne
Wspó|nympodejmowaniu
skoordynowanych
'''
feriena tereniepowiatuRaWskiego'''
,'DzieńWagarowicza 'zakończenieroku
szko|nego''na terenie powiatu,,'Wakacje''organizowanychpŻez KPP W
RawieMazowieckiej.
Uwzg|ędniająccharakter i zakres Wykonywanychzadań przez obydwie
formacje'Współpraca
ta przebiegabardzo dobrze inie napotykana utrudnienia
iporządkupub|icznego
na
mogącemiećnegatywnyWph/W
na stan bezpieczeństwa
tereniemiasta.
Burmistz Miasta RaWa Mazowiecka'wyznac^y'Urząd Miasta W Rawie
jako zakładpracydającymoż|iwość
Mazowieckiej
odpracowaniakary ograniczenia
grzywny poprzez świadczeniepracy społecznie
Wo|nościoraz nieściąga|nej
W drodze ergoterapii
użytecznej.
W ten sposób swoją szansę na resocja|izację
|ubW znacznymstopniu
otrzymująosoby,którychsytuacjamateria|na
uniemożliwia
grzywny
ogranicza moż|iwość
nałoŹonejW drodze wyroku sądu'
uiszczenia
przed
a odpracowanie
karyuchronije
aresztem.
BurmistrzMiastaorganizacjęoraz nadzóri kontro|ę
nad pracąskazanychpowierzył
StrażyMiejskiej'osoby z zasądzonymiwyrokamipracowałyp|zy porządkowaniu
terenów miejskichi bieżącymutrzymaniuczystościdróg. skazani biorą udział
W pracach porządkowychna terenie miasla oraz W p|acówkachośWiatowych.
pasyzie|eni,
W ramachtychpracporządkowych
na tereniemiastaosobyte sprzątały
p|acezie|oneoraz ręcznieodchwaszczaIi
chodnikia W okresiezimowymusuwali
pryzmyśniegu
p|zyprzejściach
dla pieszych.
Tabela 61- llośćprzepracowanych godzin przez osoby skierowanych przez sąd
do świadczenia prac społecznie użytecznych do Unędu Miasta Rawa
Mazowiecka
2008

2009

2010

2011

2012

20'13

pzepracowanych
godzin 1276
||ość

619

978.5

529.5

1056.5

694.5

straży
W ramachWspółpracy
z instytucjami
iWydziałami
UM funkcjonariusze
pełnią
służbępod
Miejskiej|doręczająWezwaniado stawieniasię na MKRPA'
te|efonemW trakcje kontro|ipunktóWsprzedażya|koho|uprzez MKRPA. straż
Miejska w zakresie konwojowaniawańościpieniężnychWykonujekonwojed|a
potfeb gminy. |nformuje również okreś|one słUżby o występujących
nieprawidłowościach
uciąż|iwych
d|amieszkańcównaszegomiasta,takichjak:dziury
uszkodzonebądź
W jezdniachi chodnikach,za|eg'ący piach p|zy krawężnikach,
brakujące znaki drogowe, niezabezpieęone studzienki kana|izacyjne
itp.
i telekomunikacyjne,
uszkodzonebudkitelefoniczne
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straż Mieiska W Rawie Mazowieckiejbrala również czynny udzial W
zabezpioczaniuimprez i uroczystości
o charakterzemasowym,państwowym,
re|igłnym'
ku|tura|nym
i 9pońowym- w tym:
- vu|e|kąorkiestĘ swiąteczneiPomocy'
- imprezy masowe tj. Rawska ma,iówka- W |o mi graj' Koncerty na Tarasie
-

ostR,

obchodyWie|kanocy,
Bożeciało,oktawaBożegociała,
uroczystości:3
maia,15 sie]pnia,'l1 |istopada'
s|rażnicyzabezpiecza|ii pomaga|iorganizacjniew piknikachosied|owych
przezRMsM, MoPs i organizacien*odzieżowe'
organizowanych
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5. ANALIZA SWOT
ce|em ana|izysWoT jest wskazanieistotnychsłabychi mocnychstron

i z dotychczas
miasta,jakie Wynikająz istniejącego
stanujego zagospodarowania
poziomurozwoju'z cech środowiska
przyrodniczego
oraz ze struktury
osiągniętego
.
niekorzystnymi
d|a da|szego
społeczno demograficznej.
$abe stronysą cechami
rozwoju miasta, natomiast mocne strony są czynnikami W różnym stopniu
sprzyjającymi
rozwojowi.
Wynikiemana|izysWoT jest kwa|ifikacja
znaczeniasłabychi mocnychstron
jako
RaWy Mazowieckiej,
zagrożeńi szans na pobudzanieda|szegojego rozwoju
to
i doprowadzeniedo uruchomieniasamoczynnychmechanizmóWrozwojowych,
znaczy mechanizmów pozostającychpoza aktywnym oddziaływaniemwładz
wynikająz Wie|usłabychstroni z negatywnych
samorządowych
miasta.Zagrożenia
uwarunkowań
zewnęlrznych,
częstopo,łączonych
międzysobą.szanse są opańe na
p|zyszłości
w
oraz na Współdziałaniu
mocnychstronach,ich polączonymdziałaniu
z nimiWie|ukorzystnych
uwarunkowań
zewnętrznych.
iszans
oceniemiastaW kategoriach
słabych
imocnychstronorazzagrożeń
poddanoWszystkiedziedzinyi kwestieopracowanew diagnoziestanu istniejącego
a mające największeznaczeniedla rozwojuRaWy Mazowieckiej.W poniższym
z nich
zestawieniuumieszczononajważniejsze
Mocne strony

słab€ strony

. centra|nepołcżenie
na t|ekrajuorazdobra - Niższyniżw innychgminachmiejskich
dostępność
komunikacyjna
Woparciuo
województwa
odsetekosób z wyższym
istniejący
i p|anowany
układkomunikacyjny wyksŹałceniem'
- starzeniesię społeczeństwa
(v'.zrost
(drogjekspresowe,
autostrady).
. Dobrystanśrodowiska
- czyste |iczbyosób w wiekupoprodukcyjnym).
natura|nego
- Niskipoziomzamożności
mieszkańców.
rzekii zalewrekreacyjny.
- Rosnącypoziombezpieczeństwa
.
i|ość
nowychobszarów
cywi|nego Niedostateczna
pŹestępczości
Wwynikuma|e.jącej
wśród
aktywizacji
zawodowej.
- Trudnewarunkistańud|amłodych'
nieletnich
. Korzystnastruktura
wiekowaIudności'duży - Niekorzystna
struktura
usług(pŻewaga
w wiekuprodukcyjnym'
usługnierynkowych).
odsetek|Udności
- Umiarkowane
- |stniejąca
i
infrastruktura
temporozwojuśredniej
edlkacyjna.
- Dodatniprzyrostnaturalny.
drobnejpŻedsiębiorczości.
- |v1iasto
- Niedostatecznie
powiatowe'
pełniące
ważnefunkcie
wykoŻystane
Tereny
w
ośrodkaSpońu . Rekreacji,.r.r'łaszcfa
d|aswoichmiesfkańcówi powiatu.
- Tradycjezwiązanez sektoremp|zetwÓrstwa okresieletnim.
. Niedostatecznie
rozwinięta
infrastruktura
roIno-spożywczego'
- Dobrzepzygotowaneterenyinwestycyjne
turystyczna.
- Niedoinwestowana
służby
infrastruktura
strefypŹemysłowe'
- ofertaterenówpodrozwójaktywności
zdrowta.
- Degradacja
gospodarczel.
tkankiurbanistycznej
- Zabezpieczone
pottzeby
podstawowe
cenkummiasta.
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bieżąceoraz rezerwaw zakresiegospodarki | - słaborozwinięta
infrastruktura
d|aosób

wodno-ściekowej'
dostawgazu oraz energii

I niepełnosprawnych'

- NiskaaktywnośÓ
społeczna
mieszkańców'
. srednistantechnicznyinfrastruktury
ko|ei

elektrycznej'
- cospodarkakomunalna
_ Wszyscy
zbiórką
mieszkańcyobjęcise|ektywną

wąskotolowejibrak programuzapewniającegojejutrzymanie'

odpadóW'
-PosiadanieRegionalnej|nsta|acji

Przetwarzania
odpadówKomunaInych
(RTPOK).
- Unikatowa
wańość
historyczna
wybranych
obiektów(barokowe
kościoły'
zamek,parK
miejski).
. cyk|iczneimprefyku|tura|ne
odbwającesię
na tereniemiasta.
- Unikatowapodwzg|ędem
historycznym
turystycznym
|iniakoleiwąskotorowej'
rozwójturystykii utworzenie
umoź|iwiająca
połączenia
statego
ko|ejowego
z innymi
ważnymi
oŚrodkamimiejskimi
województwa
i
maKroregtonu.

Szanse
zagrożenia
- B|iskość
- Drenaż|udności
ŁodziiWarszawy(rynkóW
zbyt_,
do większychośrodków
ośrodkówdyfuzji
Wiedzyi nowychtechno|ogii).(wtymWarszawyi Łodfi)'
- Planowanalokalizacjalotniska
- Negatywne
procesydemograficzne
(transpońowego
ma|ejący
i osobowego)
w sąsiedztwie (starzenie
się społeczeństwa'
pzyrostnaturalny
i rzeczywisty).
RawyMazowieckiej.
- Utrzymanie
- Postępujące
trenduspadkubezrobocia.
ubożenie
społeczeństwa
w
- Noweinwestycje
(m.in.w strefach
wynikubrakuwzrostudochodówi
przemysłowych).
zwiększenie
Iiczbyosób zagrożonych
- Podniesienie
patologiami
atrakcyjności
turystycznej
w
społecznymi.
(za|ew), - Niedostosowanie
oparciuo istniejące
walorynatura|ne
kwalifikacji
obiektyzabytkowei kulturowe.
zawodowych
do wymagańrynkupracy.
- Dobrewarunkirozwojuspońówpopu|arnych - Brakrozwojuzap|eczausługowego
d|a
i rekreacjid|amieszkańcówi turystÓw'
sferygospodarczej.
j
. Zróżnicowanie
. Pogo.szeniestan! bezpieczeństwa
ofeńymieszkaniowej
stopniowapoprawawarunkÓw
w wynikunarastania
cywilnego
pŻestępczości.
mieszkaniowych.
- Wrmocnienie
tendencjido samozatrudnienia. Brakkapitału
hamujący
rozwój
W sektorzeusługo.af hand|u'
infrastruktury
turystycznej.
- Postępowanie
. Brakdfiałańz zakresukumulowania
procesudecentra|ifacji
państwa(zwiększenie
( w tymPPP-)'
dochodóWMasnych
kapitału
z ki|kuźródeł
samorządumiasta)'
NiskaabsorpcjafunduszyUE.
. Dostępdo Środkówzewnętrznych
(fundusze - Narastaniepas)4/vnych
i roszczeniowych
państwa)'
postawspołecznych'
struktura|ne'
środki
budżetu
- Poprawapołączeń
. Brakuwarunkowań
prawnych
z ag|omeracją
w kwestii
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priorytetu
warszawskąi łódzkąw Wynikubudowy
dla rozwq] zwiększenia
gałęzigospodarki|oka|nej
autostradi drogiekspresowej
w
SB.
turystycznej
- PŻyspieszenieprocesurewita|izacji
zasoby'
centrum oparciuo miejscowe
miasta.
- Dalszarozbudowainfrastruktury
technicznej
w tymkanalizacyjnej
orazdrogowejwcelu
stwoŻeniawarunkówlozwoju
pŹedsiębiorcfości.
l
- Rorbudowabazynoclegowej
ipodniesienie I
standardów
I
- |vloż|iwośc
lvyko|zystania
obiektów
I
zabytkowych
iza|ewud|arozwojuusług.
I
- Rozwójrozrywkii imprezopańychna
I
możIiwościach
regionu_ pŻyroda.kultura' I
żemiosło'
folk|or.
spoń' przedstawienia.
tańce I
pre|ekcje.
i śpiew'
koncerty'
- Moż|iwość
poĘutworzenia
eko|ogicznego
czeniaRawyMazowieckiej
z innymiważnymi
ośrodkami
województwa
za pośrednictwem
ko|eiwąskotorowej
i ŁódzkiejKo|ei
Aglomeracyjnej
* PPP _ pańnerstwo
pub|iczno.prywatne
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6. PRoJEKCJA PRzYszŁośc|
6"7. założeniawejściowe
Na podstawieuwarunkowań
zewnętrznych'
diagnozystanuoraz p|ognoz
poprawiające
spoteczno-gospodarczych
możnaokr€ ś |ićnajważniejsze
Wyzwania
głóWnych
konkurencyjnośÓ
RawyMazowieckiej
do 2020r. Do
Wyzwańrozwojowych
na|eią|
gospodarki
1. R€ s trukturyzaciatechno|ogiczna
- Wykorzystanie
potencjału
posiadanych
zasobóWi WarunkóW
do
rozwojuenergetyki
niskoemisyjnej.
2. Kreatywnykapitalludzki
- dzidlaniaukierunkowane
na zahamowanie
i odwrócenie
niekorzystnych
Wtymszczegó|niena
trendóWdemograficznych,
zahamowanie
odpływu
młodych
|udziz miasta,
- zwiększenieWysokiej
jakości'
kreatywnego
kapitatuIudzkiego,
aktwnegozawodowowe wszystkichkategoriach
wiekowych,
- uruchomienie
niewykorzystanych
zasobóWpracy.
3. Rozwój miastalako ośrodkawie|ofunkcy'nego
- |epszewykorzystanie
potencjału
rozwojowego
do Wzrostu
zatrudnienia,
- ksztaftowanie
i poprawaładuprzestrzennego
oraz intensyfikacja
procesówreWitalizacji.
4. sprawne powiązaniatranspońowe
- zapewnienie
z głóWnymi
sprawnychpowiązańtranspońowych
gospodarczymi
gwarantujących
ośrodkami
Wwojewództwie,
spójnośc
teMoriaIną'
5. Dostępdo dobrejiakości
usługpub|icznych
- zapewnienie
mieszkańcom
do dobrejjakości
usług:
edukacji
dostępu
teleinformatycznej
i
zdrowia, kulturyi rekreacjj
oraz infrastruktury
technicznej.
6. zmniejszenieskaIi ubóstwa iwyk|uczeniaspołecznego
- zmniejszenie
d|a
skaIiubóstwai wyk|uczenia
społecznego
pobudzeniarozwojugospodarczego,
- działania
ukierunkowane
na rzeczprzeciwdziałania
dyskryminacji.
pzyrodniczych
7. ochrona zasobów
- ochronastanui poprawajakości
przyrodniczego
oraz
środowiska
jegozasobóWjako potencjału
racjona|ne
wykorzystane
rozwojowego
dla turystyki.
Pzyszłośćgospodarczaispołeczna miasta będzie W znacznymstopniu
jakie Wańo uwzg|ędnić
uwarunkowana
zasadniczymiczynnikamiobiektywnymi,
W
projekcji
podstawach
przyszłości.
pieMsze
Po
rozwój ag|omeracjiWarszawskieji łódzkiejWywołaWiększe
zainleresowanieinwestycyjneich slrefamiWpvwów na zap|eczu,zwłaszczana
terenachWspólnychWpływóW.
W ich obrębiejest po,łożona
RaWaMazowiecka.Jest
to założeniedotyczącespójnościgospodarczejmiasta z jego zurbanizowanym
otoczentem.
(miejska
Po drugie|oka|na
administracja
W RawieMazowieckiej
samorządowa
pomoc z funduszy struktura|nych
i powiatowa)będzie aktywniewykorzys\^.vać
12'l
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W ramachRegiona|nego
ProgramuoperacyjnegoWojewództwaŁódzkiego'Miasto
i jego na,ib|iższe
otoczeniebędzieuwzg|ędniane
takżew przedsięwzięciach
objętych
programami
sektorowymi
operacyjnymi.
Po tzecie W skaIimakroekonomicznej
Wzrośnie
znaczenieturystykii rekreacji'
jak iW sferzedochodóWsektorarynkowego'a także
zaróWnoW sferzekonsumpcji,
W podażymiejscpracy.
Po czwańe Wzrośnie
zainteresowanie
Wykształconej
młodzieży'
At!łaszcza
WarszawyiŁodzi WyboremmiejscazamieszkaniaWeWspó|nejstrefieWpływów
tych
poziom
miast' Poprawito ogóIny
Wykształcenia
społeczeństwa
te,jstrery'co może
objąć W istotnymstopniu także RaWę Mazowiecką coraz |epiejWykształcone
poprawyspójności
społeczeństwo
miastajestWarunkiem
społecznej.
Po piąte aktywnymiczynnikami rozwojowymislaną się drogi krajowe
iWo,iewódzkieprzebiegająceprzez Rawę Mazowiecką.Z tymi drogamizostanie
powiązanyi rozbudowanysystemdróg |oka|nych'
poprawiające
Jest to założenie
p|zestrzenną
spójność
miasta.
Negatywny|ub pozytywnyuktadnowychuwarunkowań
obiektywnych
Wobec
rozwojumiastaWznacza dwa zasadniczescenariuszeprzyszłegorozwoju.są to
odpowiednioscenariuszezagroŻeńi szans' Wszystkie inne śWiatowe
i krajowe
gospodarcze,
trendy
instytucjonaIne
i prawne, po|ityczne'cywi|izacyjnebędą
oddziaływałyna przyszłośćmiasta poprzez Wymienione tu zakładane
gtówniena ob|iczegospodarcze,społeczne
uwarunkowania.
Będzięto miałoWpływ
i przestrzenne RaWy Mazowieckiej.Zespo|one oddziaływanieWymienionych
uwarunkowań
możemieó różnąsiłęi skuteczność.
stąd teżd|a przyszłości
miasta
przewidzieć
można
dwa skrajnieodmienne(brzegowe)scenariuszeprzyszłości
to
znaczy,scenariuszzagrożeńi szans.W ich obrębieWydzie|ono
tzy zasadniczefazy
dotycząceko|ejno:
_ przygotowania
WarunkóW
rozwoju.
_ skutecznegoWspomaganiarczwąU bazy ekonomiczneji podstawowych
standardóW
infrastruktura|nych,
- osiąganiaWyższych
standardóW
dobrobytu
W mieście.
podstawy
obydwascenariuszetworzą
konstruowania
Wizjiprzyszłości
miasta'
6.8. scenariuszzagrożeń
Faza I' Niska skutecznośćdziałańw polityce wspomagania rozwoju
Tempo wzrostuekonomicznegoi sze|zE, |ozwąu gospodarczegoW ska|i
kra,iunie będziena ty|eWysokie,aby two|zyćdogodneWarunkipomnażania
kapitału
W mieście.
ciągłezmianyW prawodawstwie
nie poprawiąk|imatuprzedsiębiorczości.
sektoroweprogramyoperacyjnenie będąrea|izowane
na ty|eroz|eg|e,
aby mogły
dać odczuwa|nerezu|tatybezpośrednie
pośrednie
ipozytwne oddziaływania
d|a
rozwoju miasta RaWa Mazowiecka.DziałaniaWspomagającerozwój obszaróW
metropo|ita|nych
będą koncentrowały
się w istolnejmieŻe na rozwojuWarszawy
iŁodzi,a nie na chaotycznie
zurbanizowanym
ichzap|eczu.
Pomocstruklura|na
Unii
Europejskiej,rea|izowanapopzez regiona|nyprogramoperacyjny,będziejedynie

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA RAWA MMOWIECKA

hamowałapogarszaniesię sytuacjiekonomiczneji społecznejmiasta.Nie będzie
Więc Widocznejpoprawy sytuacji na |oka|nymrynku inwestycyjnym'zaróWno
jak i pubIicznym.
W sektoŻepryWatnym,
Zmiany demograficznebędą coraz bardziej niekorzystne'co może być
spowodowane przewagą emigracji nad imigracją i przewagą zgonów nad
udział
Wzrośnie
W strukturzeWiekumieszkańcóWRaWyMazowieckiej
urodzeniami.
produkcyjnego".
przedprodukcyjnego
i
wieku poprodukcyjnego
,,kosztemwieku
popytu
na
struktura
socja|nei zubożeje
WzrosnąWięczobowiązania
rynku|oka|nym.
obsługującej
ten rynekpogorsząs.ę.
Warunkiprzedsiębiorczości
Faza ll' Brak islotnego postępu w rozwoiu bazy ekonomicznej i rynku pracy'
Wywołanyniekorzystnymi
Niski popyt na |oka|nymrynku konsumpcyjnym
W
k|imatuinwestycyjnego
korzystnego
nie będzietworzyt
zmianamidemograficznymi
Nie będzieWięcWiaryW sens rozwoju
mieścieW całejsfeŻe przedsiębiorczości.
z |zw. fuódd|
Wptywydo budżetu|oka|nego
|oka|nejinkubacjiprzedsiębiorczości.
Własnychnie będą istotnie powiększane.W konsekwencjiprzedsięWzięcia
d|a
inwestycyjneW sferze komuna|nejnie będą na ty|e duże' aby zauważa|nie
mieszkańcóW miasta poprawiac standardy infrastrukturykomuna|nej,W tym
techniczneji społecznej.stagnacjaW gospodarcekomunalnejbędzie ko|ejnym
iW budownictwie
w sferze przedsiębiorczości
hamutcemruchu inwestycyjnego
umocnikryzysW usługach
Dekoniunktura
|oka|naw budownictwie
mieszkaniowym.
poprawiała
swoichwarunkóW
społeczność
|oka|nanie będzieistotnie
budowlanych.
przedsiębiorczości
związany ze
będzie
ściś|e
ekonomicznych.Brak rozwoju
stagnacją'a nawetrecesjąna |okalnymrynku pracy'W konsekwencjimogą być
w mieście.
Mogątakżenarastac
zmianydemograficzne
kontynuowane
niekorzystne
warunkamiżyciamłodzieży.
zv!|aszczaWśródsfrustrowanej
zjawiskapato|ogiczne,
przesuną
się Więc na sferę
cięŻa( dzidlań samorządowychi inicjatywyloka|ne
Wtejsferze.
narastającym
zagrożeniom
zapobiegających
działańsocja|nych'
Faza lll. Brak istotnej popraw wizerunku miasta
nie
WpłVną
zmianydemograficzne
stagnacjaW sferzerynkoweji niekorzystne
postępu
W sferze sprawnego
ty|kona hamowanierozwoju,|ecz równieżna brak
Ta oko|icznoŚć
miasta,głóWnieW standardachinfrastruktura|nych.
funkcjonowania
głóWnie
powodowany
przestrzennym,
zwyk|echaos W zagospodarowaniu
Wywołuje
przez drobnych pryWatnychinwestoróW.Wizerunek miasta pod Względem
funkcjona|nymmoże pogarszac się. Wszystkie dotychczas opisane W tym
funkcji
niekorzystny
klimatd|arozwo.iu
scenariuszusekwenąe zda|zeńmogątworzyć
głóWnie
d|a obsłUgiruchu turystycznego
wyższego rzędu (ponad|oka|nych),
Zabraknie e|ementów prestiżu
dziedzinie.
i rozwoju infrastrukturyW tej
przyciągających
inwestorów.K|imatWybieraniaRaWy Mazowieckiejjako miejsca
możebyć takżeniekorzystny.
karieryd|a młodzieży
zamieszkania,pracyi przyszłej
W konsekwencji pasma niekorzystnychzda|zeń i procesóW społecznoRaWaMazowieckamożestaó się miejscemtrudnejdo z|ikwidowania
ekonomicznych
i margina|izacji
spo,łecznej'
depresjigospodarczej
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6.9. Scenariuszszans
Podstawą tego scenariusza jest założeniemaksyma|niepozytywnego
przebieguzdarzeń,W tymW pięciunajważniejszych
grupachuwarunkowań
rozwoju
miasta' Po|ityka rozwoju obszaróW metropo|ita|nych
będzie prowadziłado
zauważa|nejpoprawy ładu przestrzennego obejmującego róWnież RaWę
Mazowiecką.Będzie poprawiała
wizerunekmiasta' czynnikamizewnętrznymitej
poprawy
między
będą,
innymi:
- skuteczność
pomocyfinansowej
Wykorzystywania
UniiEuropejskiej'
- rozwójturystykii rekreacjiW RawieMazowieckiej
W oparciuo zbiornikwodny
'Tatai'' wyróżniającąspośród innych regionóW zabytkową |inię ko|ei
Wąskotorowejoraz inne istniejącedobra kultury materia|neji Wa|ory
przyrodniczo-krajobrazowe,
- wzrost zainteresowania
wyboremRawy Mazowieckiej,.iako miejsca pracy
izamieszkania,
_ dostępdo szlakóWkomunikacyjnych'
łączących
miastoz resztąkraju.
Wymienioneuwarunkowania
mogątworzyćmechanizmWzrostuskuleczności
inicjatywsamorządUmiejskiego,miejscowychprzedsiębiorcóWi mieszkańcóW
miasla. W korzystnymk|imaciespołecznymkażda inicjatywarozwojowabędzie
zauważa|na.
Faza l. Przygotowanie organizacyjne i planistyczne wspomagania rozwoju
lokalnego
Punkt wyjściado skutecznegoWspomagania
rozwojumiastajest dogodny.
po|itykęWspomaganiarozwoju(strategia).
samorząd tworzy swoją długofa|ową
Przygotowujelokalne programyi projekty,w tym program rozwojuiokalnego.
Porządkujeład przestrzennypoprzez zaktua|izowanestudium uwarunkowańi
kierunkóW zagospodarowania przestrzennego o|az miejscowy plan
przestrzennego
zagospodarowania
obejmujący
całyobszarmiasta.Korzystnebyłyby
loka|ne inicjatywysamoorganizacjiprzedsiębiorcóW,zw]Eszcza wspomagające
zakładanienowych firm i instruująceo moż|iwościach
korzystaniaz funduszy
uniinvch.
Ko|ejnym e|ementem natury organizacyjnejjest ce|owośćbudowania
powinienobjąćnastępu,iące
|oka|negosystemumarketingumiasta.Marketing-mix
elementy:
_ wizję korzyścidla wsze|kich inwestoróWnieza|eżnychod samorządu
miejskiego,w tym prywatnych(firmy,gospodarstwadomowe)i publicznych
(insMucjei organizacjepozarządowe);
- systeminformacjio finansowychwarunkachinwestowania
i funkcjonowania
(ceny'taryfyopłatipodatkóW|oka|nych'
W mieście
kosztysiłyroboczej,inne);
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długofalowastrategia promocji miasta' Wykorzystującam.in. aktua|ne
przestrzennego
planowania
rozwoju,poprez,
i programowania
dokumenty
- stworzeniesystemuidentyfikacji
w oparciuo posiadanezasobyturystyczne,
historyczne
i kulturowo-pzyrodnicze.
- stworzeniemarkimiasta,
- stworzeniedługofa|owego
programupromocjiWeWnątrz
i na zewnątrz
pozytywnych
zmianW
(mieszkańcymiasta'powiatu'województwa,
kraju)
przywrócenie
(np.
użytkowania
kolejnych
obiektów,
i
do
mieście rewita|izacja
tworzenianowychobiektóW),
- stworzeniecharakterystycznych
pamiątek
związanychz RaWąMazowiecką,
pozytywne
miastona zewnątrzi budziły
którebędą,,rek|amowały''
z odwiedzinmiasta,
wspomnienia/emocje
. stworzenieka|endarza
się
ki|kudużychimprezcyklicznychodbywających
na turystóWz zewnątrz'
każdegorokui ukierunkowanych
organizacjęsprawnejobsługiinwestoróW,zachęcającądo inwestowania
i skracającą
cyk|einwestycyjne.
W m|eście
Rozwój loka|nego systemu marketingowegojest jednym z najważniejszych
przedsięWzięc
tejfazyrozwojumiasta.
Faza ll. Rozwój bazy ekonomicznej i poprawa lokalnych standardów
inłrastrukturalnych,
że:
W tejfaziemoŹnaprzewidywać,
- Będzierozwijała
przedsiębiorczość
W różnychdziałach,
się drobnai średnia
zamożność
gałęziach
i branżach
aktywizując
loka|nyrynekpracyi poprawiając
będzie Wspomaganaróżnymi
mieszkańcóW'Powstającaprzedsiębiorczość
początkujących
prowadzeniem
funkcjami inkubacyjnymi, W tym
przezpierwsze|atadziała|ności;
przedsiębiorcóW
_ W konsekwencji
popytna budownictwo
mieszkaniowe
a więc
będzieWzrastał
jak też sektora rynkowychusług
i ożywieniesektora usługbudowlanych,
lokalnych;
- Trzeba będzie stopniowo dostosowwac miasto do współczesnych
Wspomaganiarozwojugospodarki
standardóWeuropejskichpod Wzg|ędem
Rawy Mazowieckiejod dwóch
od|egłośc
rynkowej.ze wzg|ęduna niewie|ką
dużych (Warszawa i Łódż\ o|az trzech średnichmiast (skierniewice'
Tomaszów Mazowiecki'Piotrków Trybuna|ski)moż|iwebędzie tworzen.e
Wspó|nego zap|ecza o|ganizacyjno_ instytucjona|negoinfrastruktury
gospodarcząna terenie
działa|nośc
Przedsiębiorcy
rozwijający
ekonomicznej.
gminy będą w większościkorzysta|i z insMucji wspomaga'ących
i obsługującychfirmy. Niektóre urządzenia' na pzykład inkubacja
przedsiębiorczości
będziemogłatworzyćswojemiejscowezapleczeW Rawie
Mazowieckieji
- Budżet miasta powiększy dochody Własne' głóWnie z sektora
przedsiębiorczościi rozwijającegosię indywidua|negobudownictwa
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mieszkaniowego.
ogó|niebudżetmiejskibędzieWzrastał
do tegostopnia,aby
pomocy
można korzystaćW większym stopniu z
unijnejna rozbudowę
infrastruktury
techniczneji spolecznej;
Będzie moż|iwebudowaniebrakującychW standardachmiasta urządzeń
infrastruktury
technicznej'gtóWniebrakującychodcinkóWdróg |okalnych,
rozwojusieci kanalizacyjnej,usprawnieniagospodarkiodpadami,budowy
urządzeńspońowychoraz da|szejmodernizacji
iinnych
oczyszczaIniściekóW
eIementóW
brakującej
infrastrukturyi
Będzie moż|iwekomp|eksoweurządzanieterenóW przeznaczonychd|a
mieszkaniowego,
budownictwa
turystyki,
biznesu.
W fazie l| moŹna spodziewać się trzech zasadniczych osiągnięć W mieście,

Umocnieniabazyekonomicznej
i poprawybudżetu
samorządowego,
sytuacji na |oka|nymrynku pracy doprowadzającej
stopę bezrobociado
poziomu5 - 7%(poziomtzw.bezrobociahigienicznego),
Przygotowania infrastrukturalnego terenu miasta do
rozwoju
przedsiębiorczości,
budownictwa
mieszkaniowego
i funkcjiponad-|oka|nych
Faza IIt.Budowanie korzystnego wizerunku miasta
jegoWyg|ąd(ładestetyczny),
o korzystnym
Wizerunku
miastabędziestanowił
tych
strukturafunkcji(Wtymznaczeniefunkcjiwyższego
rzędu)'re|acjeprzestrzenne
przedsięWzięć
gospodarczychW sferze
funkcji (ład funkcjonaIny),
efeklylt/nośc
poziomżycia(ład
standardyokreś|ające
rynkowejipub|icznej(ładekonomiczny),
przyrodniczego
(ładeko|ogiczny).
społeczny)
i jakość
środowiska
W szczegó|ności
że:
Wtejfazierozwojuna|eży
oczekiwać,
_ Stopniowomożebyćaktywizowany
początkowo
ruchturystyczno-rekreacyjny'
mającyWymiar|oka|nyisubregiona|ny'opartyna Wypoczynkucodziennym
i weekendowym,głóWniemieszkańcóWRaWy Mazowieckieji powiatu,
a następnieprzyjezdnychz dużychi średnichmiast (np. z Wymienionych
Wcześniej
sąsiednichośrodków);
stopniowomożerozwijaćsię bazadóbr turystycznych
i obsługi
turystóW.
stopniowo mogą teŹ powstawaćnowe formy atrakcyjności
turystycznej,
nawiązujące
w oparciuo potencjał
zbiornikaWodnegoi ko|ei
do istniejącego
Wąskotorowej'
RaWaMazowieckabędziemogłastopniowozyskiwacrenomę
regionalnego
centrumruchuturystycznego;
standardy ochrony środowiska
mogą być Wydatniepodniesionepop|zez
Wdrażanie proeko|ogicznegoposiępu technicznego W urządzeniach
komuna|nychinfrastruktury
technicznejW urządzeniachzabezpieczających
źródłaemisji zanieczyszczeń,w skutecznejpoprawiegospodarkiodpadami
komunaInymi
i przemysłowymi;
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PowierzchniaterenóW użytkowanychro|niczo prawdopodobniespadnie.
JednakŹemożebyćpotrzebnepowiększenie
iatrakcyjneurządzeniezie|onych
terenÓWotwańych,poprawiających
mikrok|imat;
- Większegoznaczenianabierzeochronadóbr dziedzictwaku|turowego.
Nie
ty|koochronaistniejących
obiektóWzabytkowych|eczróWnieżnawiązaniedo
tradycji W architekturzebudowanychobiektóW W przyszłościumocni
tożsamość
kuIturową
miasta.
Połączenie
miastaz dwiemadrogamikrajowymi,
W tym 58 z Warszawydo Katowic
i z d|ogąnr72 do Łodzi pozwo|itym bardziejna dostrzeganie
produktu
Wsze|kiego
miejskiego,
składa,iącego
się na ogó|nyWizerunek
RaWyMazowieckiej.
6.10. zarys wizji przysz|ości
Przeciwdzialaniezagrożeniomi aktywizowanieszans w dzialaniach
powinnoprowadzić
strategicznych
do:
1) rozbudowyi modernizacjisystemukomunikacji|oka|neji tworzeniaWarunkóW
dostępności
do dróg zewnętŻnych
miasta;
2)Wyprzedzającego osiągania Wysokich standardóW jakości środowiska
przyrodniczegopoprzez racjona|nąi nowoczesną gospodarkę odpadami
pełneWyposażenieW kana|izacjęsanitarną
komunalnymii przemystowymi'
i deszczowąobszarumiasta'a takżeochronęRawkiprzedinwazjąbudownictwa,
programuporządkowania
jużpowstałych
oraz Wdrożenie
ingerencjiizabudowań,
zwłaszczaW do|inietejrzeki;
3) tworzenia komp|eksowych
systemóW rozwoju przedsiębiorczości
w mieście
jak
W ścisĘWspółpracy
z samorządem
Województwa
łódzkiego, teżz instytucjami
jak:
infrastruktury
ekonomicznej,
takimi
agencjei fundacje,izby gospodarcze,
bankiifunduszeorazz innymipowstającymi
inslytucjami
iorganizacjami4) zmniejszaniasię |iczbybezrobotnychzarejestrowanych
na terenie miasta do
poziomumaksimum
5-7%:
5) Wzrostuzamożności
społeczności
|oka|nej,
tworzącejWiększyniżobecniepopyt
na rynku|okalnymna dobrai usługikomercyjne;
6) WzrostudochodóWbudżetumiasta ze ódeł własnych,pozwa|ającegona
przedsięWzięć
finansowanie
niezbędnych
inwestycy,|nych;
7) komp|eksowego przygotowania terenóW do rozwoju budownictwa
mieszkaniowegoo Wysokich standardach' głównie dla indywidua|nych
inwestorówI
8) pŻygotowaniainfrastruktura|nego
RaWy Mazowieckiejdo rozwoju turystyki
i spońu;
9) utwozeniai sukcesywnego
doskonalenia
systemumarketingu
turystycznego
dla
turystóWi d|ainwestoróW
Wtejsferze.
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Wymienioneefekty mogą tworzyćWie|einnych efektóW'W lym zwłaszcza
Rawa Mazowiecka może przyciągać
W sferze społeczno-demograficznej.
Wykształconąmłodzieżi koncentrowaćinicjatywy na rzecz społeczeńslwa
W nikłymstopniuobciążonego
socja|nieiopańego na wiedzyoraz
obywate|skiego
gospodarczych.
znaczącychd|amiastainicjatywach
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7. MISJA.CELE STRATEGICZNEI OPERACYJNE
7.1Misia strategii - ce|e nadrzędne

Misja strategiijest odpowiedziąna pytanieo zasadniczymznaczeniu'po co
jest opracowanaiWdrażanastrategiaWspomagająca
rozwójmiasta'Misja wyraża
gtóWnymotywdziałańna rzeczrozwoju,okreś|onych
W stralegii.Wszystkieinnece|e
są podporządkowanemisji' stąd tef nazwa się je ce|ami shategicznymi.
a
motywymieszkańcóW,uwarunkowania
zewnętrznei Wewnętrzne
UWzg|ędniając
Po|skido UniiEuropejskiej
a zatem
takżespecyfikęnaszychczasóW przynależność
tej organizacji,ce| nadrzędny
możliwość
korzystaniaz funduszystruktura|nych
hasłem:
wyrażasię następującym
Poprawa jakościżycia mieszkańców poprzez prowadzenie polityki
zrównoważonego rozwoju cwilizacyjnego miasta, budowanie więzi
społecznych oraz wzrost znaczenia Raw Mazowieckiej
na arenie regionatnej i knjowej.
jakąjest dobrobytmieszkańców
Misjazostałaopartana zasadniczejWańości'
W sferzeżyciamateria|nego
i duchowego.stąd teżW misjizaznaczonyjest rozwój
cwiIizacyjny implikujący między innymi' umacnianie Wańościku|turowych,
bezpieczeństwoi inne Wartości
|udzkie.
rozwuającyspołeczeństwo
informacyjne,
zróWnoważony
rozwó.i,a glóWnieeko|ogicznie.
Misja akcentujetakżeWie|ostronnie
jestwarunkiem
w sferach
Bezpieczeństwo
eko|ogiczne
sprawności
i bezpieczeństwa
i gospodarczej'
społecznej
w tymce|
MisjaWywołuje
układjej podporządkowanych
ce|ówstrategicznych,
genera|ny,
priorytetowe
kierunkidziałań
i podporządkowane
im ce|eszczegołowe.
7.2Celgeneralny
Genera|ny ce| strategiczny Wytycza głóWny kierunek wyboru drogi
|ub pośrednio
Wywoływać
rozwój
Wspomaganiarozwojumiasta.Ma bezpośrednio
W mieście
funkcjizewnętrznych
i|oka|nych'
Jako genera|ny
Wszystkich
oczekiwanych
ce|strategiczny
Wskazujesię:
Rawa Mazowiecka miastematrakcyjnym do inwestowania
i przyiaznym dla jego mieszkańców.
Jest to ce| opańy na motywachmarketingumiejskiegoprowadzącegodo
Wzrostuahakcyjności
życia i inwestowania
W mieŚcie' Wybranepriorytetyi ceIe
dla WszelkichużytkownikóW
miasta,
operacyjnemająbyć czynnikamiatrakcyjności
w tym d|a inwestoróW,mieszkańcówiprzyjezdnych.Wspomaganierozwojuma
tworzyć rea|nie korzystną Wiz,jęd|a inwestorów prywatnychi pub|icznych,
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funkcjonujących
W mieścieizewnętrznych.Atrakcyjność
miastama być opańa na
dwu głóWnychczynnikach,|o znaczy na funkcjachzewnętrznych(znaczącychna
zewnątrz)i na standardachżyciaw mieście'W tym na standardachtechnicznych
(infrastrukturatechniczna)' ekonomicznych(przedsiębiorczośc
i infrastruktura
ekonomiczna), społecznych (infrastrukturaspołeczna' ład przestrzenny,
bezpieczeństwo).obydwie składowe powinny mieć swoje odzwierciedIenie
i operacyjnych.
Wdoborzepriorytetowych
dziedzindziałaństrategicznych
Warunkiem wzrostu rangi miasta jest jego położeniemiędzy dwiema
największymiag|omeracjamimiejskimi|Warszawskąi łódzką' oraz otwarcie
komunikacyjne,
rczwójbazy ekonomicznej
i funkcjiWyższegorzędu.Jest nim także
poprawastandardóWfunkcjonowania
miasta ijego wizerunkujako atrakcyjnego
ośrodka
zamieszkaniai inwestowania.
z tych oczekiwańWprostwynikająprioMety
rozwojowe.Jedną z funkcjistrategiijest doprowadzeniemiasta do da|ekoidącej
samoczynnościrozwojowej, po|egającej na zmniejszaniu potrzeb działań
głóWnie
interwencyjnych
na rzeczsprawnejgospodarkirynkowej.
7.3Priorytetyrozwojowe
rozwoju,
Priorytetyrozwojowesą WypadkowąuwarunkowańWewnętrznych
WskazanychW ana|iziesWoT i uwarunkowań
zewnętrznych
okreś|onych
W ce|ach
Rozwoju
Województwa
strategicznych
dokumentów
Wyższego
rzędu,w tym:strategii
na |ata2010 . 2020 i w
Łódzkiego2020, KrajowejstrategiiRozwojuRegiona|nego
Koncepcji PrzestrzennegozagospodarowaniaKraju 2030. Uwzg|ędnionotakże
priorytetyW Długookresowej
stralegii RozwojuKraju:Po|ska2030 - tzecia fa|a
nowoczesności
opracowanejprzez MinisterstwoGospodarki.Są to następujące
prioMetyrozwojumiasta:
1' Rozwój bazy ekonomicznejmiasta;
2' Rozwój kapita|uludzkiegoi aktwizacja rynkupracy;
3. Poprawa standardówinfrastrukturalnych
;
4' Rozwój funkcjiwyższegorzędu;
(ładuprzestrzennego).
5' stala poprawastrukturyfunkcjonalno-przestrzennej
Priorytetyzostaływybranezgodnie z zasadą se|ektywności,
obowiązującą
w planowaniu
strategicznym
i operacyjnym.
Wybranoje jakodziedziny:
1) problemowe:
funkcjonalno-przestrzenna;
rynekpracy,struktura
infrastrukturalne,
miasta;
2) strategiczne:
standardy
otoczeniebiznesuorazwizerunek
przedsiębiorczośó,
rozwójkapitału
|udzkiegoifunkcjewyższego
3) Wysokiejszansy;
rzędu.
W dziedzinachprob|emowych
działaniamajązmniejszacładunekograniczeń
sprawnemufunkcjonowaniu
i rozwojowi',organizmu
i barier przeszkadzających
miejskiego'.W dziedzinach strategicznychdziałaniamają stworzyć Warunki
sprawnegofunkcjonowania
i rozwojumiasta.Natomiastrozwój dziedzinwysokiej
mechanizmysamo-pomnażające
rozwójmiasta'głównie
szansypowinienuruchomić
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w sferze ekonomicznej
a w konsekwencji
w sferach:funkcjonalnej
i przestrzennej.
WszystkieprioMetymająWtejstrategiiróWnorzędne
znaczenie.
Baza ekonomicznamiastastanowikoniecznywarunekjego egzystencji.Jest
głównymŹródłempomnażania
kapitału
na rzecz Wszystkichsfer życia.Jej trzonem
jest przedsiębiorczośc
pomnażająca
popzez zysk (korzyści
kapitał
Wewnętzne)firm.
Tworząc korzyściwewnętrzne podmioty gospodarcze tworzą jednocześnie
różnorodne
korzyści
zewnętrzne,
w tymloka|nena rzeczmiasta.są to miejscapracy
podatki i opłaly |oka|ne,koniunkturad|a przedsiębiorstw
i dochody Iudności,
komuna|nych,
kooperacja|oka|nai wie|einnych.Tworząwreszciewiedzępraktyczną
i doświadczenie
zatrudnionychkadr. Tworzą teŹ zaopalrzenierynku |oka|nego
w dobrakonsumpcyjne
i gospodarcze.
p|anowaniu
Baza ekonomicznajest dziedzinąnie pod|egającą
bezpośrednio
strategicznemu
i operacy,inemu.
PoprzezstrategięmożnatworzyćWarunkjrozwoju
owego tzonu bazy ekonomicznej'którymjest przedsiębiorczość.
Większośc
tych
warunkówskupiasię W urządzeniu
W mieście
komp|eksowego
systemuinfrastruktury
techniczneji ekonomicznej.
DrugimprioMetemjest rozwójkapitatu|udzkiegoiaktwizacja rynkupracy,
klóry W przeważającej
mie|zeza|eŻyod rozwojuprzedsiębiorczości.
Politykarozwoju
kapitałuIudzkiegoopiera się na Wie|ostronnych
działaniachośWiatowych,
szko|eniowychi działaniachpraktycznychkad|' o|az działaczyspołecznychWe
WszystkichdziedzinachżyciaW mieście.
obecnie Wsze|kiegorodzajunabywanie
Wiedzy iWymiana informacjikształtuje
informacyjne'',
co będzie
,'społeczeństwo
miastupomagało
osiągaćcorazWyŹsząkonkurencyjnośc'
Warunkiemkonkurencyjności
są Wysokiestandardytechnicznemiasta,
jego Wyposażenia
uza|eŹnioneod komp|eksowego
W urządzeniaWodociągowokana|izacyjne,
zaopatŻenieenergetyczne,Wyposażenie
w drogi, parkingii inną
infrastrukturę
komunikacyjną,
W tym infrastrukturę
Wymianyinformacji'stąd też,
jest
trzecim priorytetem rozwój infrastruktury
technicznej'za|iczanejdo dziedzin
już
shategicznych.Jak to
Wcześniej
zaznaczono,jest to dziedzinaWarunkująca
sprawność
funkcjonowania
i rozwojumiasla.Nie ograniczasię ty|kodo tzw.obstugi
technicznej. obejmuje róWnież urządzenia materia|ne usług świadczonych
pub|icznie'zw|aszczaW dziedzinach:
ośWiaty,
ochronyzdrowiai pomocyspołecznej,
ku|tury,
spońui częściowo
rekreacji.
są to Wzasadzieurządzeniaobsługiloka|nej.
Wsze|kainfrastruktura
funkcjonalnie
Wykacząącapoza miastojest traktowana
jako funkcje Wyższego rzędu' Dziedziny' do których na|eł stanowią
W mieście
funkcjejego specja|izacji.
Tworzązewnętrznezainteresowanie
miastem
popzez specja|ny
możeto być
tzw' produktmiejski.W pzypadkuRaWyMazowieckiej
produktturystyczny,produktusługadministracyjnych,
urządzeńi usługspońu,
specja|istycznej
służby
zdrowia,infrastruktury
komunikacyjnej
i innych.Imwięcejusfug
miastozdołarozwinąćtymbardziejwzrośnie
zainteresowanie
miastem'Tym Większy
promocyjna
będziepopytna |okaIne
usługikomercyjne'
Stądteżdziałalnośc
a szerzej'
marketingowa
będziezorientowana,
międzyinnymina rozwójtychfunkcji.o Wizerunku
miasta nie przesądzająfunkcjeWyższegorzędu ani też poziom rozwojubazy
13t
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ekonomicznej,czy infrastruktury.
W mieściemusi być jeszcze zauważanyład
pzestzenny w wielu jego aspektach. Po pierwsze warunkiem sprawnego
funkcjonowaniaorganizmu miejskiegojest .iego bezpieczeństwoeko|ogiczne
przyrodniczego
a ponadtoatrakcyjność
środowiska
d|a mieszkańców,w tym zasoby
pŻewiettzaniei inne. Po drugiemiastopowinnomieć warunki
wody, mikroklimat,
przestrzennerovrrq[ bazy ekonomiczneji efektywnierozmieszczonązabudowę
z punktuwidzenia kosztóW infrastruktury
technicznej.Po trzecie powinno mieć
poszczegó|nych
zapewnionądostępność
do
funkcji'głóWnie
do usług.Przeszkodąsą
Wszelkiekonflikty
międzyróżnymifunkcjami.
Wreszcieestetykakrajobrazu
sąsiedztwa
jestWażnym
miejskiego
e|ementem
zarównod|amieszkańców',iak
i d|aprzyjezdnych.
7.4ce|eoperacyjnew dziedzinachdzia|ańwspierającychrozwój miasta
jest ko|ejnąkonkretyzacją
Grupa ce|óWoperacyjnych
ce|óWstrategicznych
wyższegorzędu, w tym ce|u genera|negoi prioMetóW rozwojowych.stanowi
podstawę programowaniaoperacyjnego na szczeb|u administracji|oka|nej.
Praktyczniewszystkiezadaniawyznaczanew obecnymprogramierozwojulokalnego
Rawy MazowieckiejiW przyszłychjego Wersjachpowinnymieścićsię w treści
Wyznaczonych
W miarępotŻebich zestawpowinien
W slrategiice|óWoperacyjnych.
pięciupriorytetóW.
byc cyk|icznieaktua|izowany
w ramachWybranych
7.4.1 W dziedzlnierozwojubazy ekonomicznet
gospodarczaopierającasię na Wsze|kiegorodzaju
Rynkowa działa|ność
przedsiębiorstwachpryWatnych nie podlega bezpośredniemup|anowaniu
strategicznemu,co już Wcześniejzostało zaznaczone. Ten sektor kształtują
obiektywneprawa rynku oraz zasobność
kapitałowa
faktycznychi potencia|nych
prywatnych.
RawyMazowieckiejjest
inwestoróW
Ro|ąstrategiiwspomagania
rozwo,iu
tworzenieWie|ostronnie
korzystnych
warunkóW|okaInych
rozwojuprzedsiębiorczości
jako trzonubazy ekonomicznej.
W najwyższym
stopniu
Rozwój przedsiębjorczości
warunkujerozwói mie,jscpracy,dochody|udności
i Wpływy
do budżetu|oka|nego,
a także do budżetupaństwa.Warunkujetakże aktywność
na |oka|nymrynku
kooperacyjnym
W sfeŻe Wspomaganiarozwojugospodarczego
i inwestycyjnym'
okreś|one
są następu,iące
ce|eoperacyjneI
promocja
1.'l.Uządzaniei
s|refbiznesu.
1.2.Rozwójinfrastruktury
|oka|nego
handIu.
1'3'Tworzenieorganizacji
i zapleczainkubacjiprzedsiębiorczości.
l.4.Wspieranierozwojunowychtechnologii.
1.5.Tworzeniezintegrowanego
systemupromocjimiastaw dziedzinieturystyki,
przedsiębiorczości.
rekreacjii
zabytkóW,Wydarzenia
1.6.Wspieranierozwojuturystykipoprzezwykorzystanie
kulturalne,
orazwalorynaturalne.
1.7.Tworzenie
instrumentów
wsparciafinansowego
d|aprzedsiębiorców
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1.8.organizacjasprawnej, systemowejobsłUgi inwestoróW(w tym m.in.
informacjafinansowa,prawnaz wykotzystaniem
ICT 5 - Information
and
communicationtechnologies).
1.9.Wspieranie
działa|ności
insMucjiokoło-biznesowych.
1'10.
opracowaniei promocjaproduktóW
i atrakcjiturystycznych'
od poziomurozwojubazyekonomicznej
miastabędziew przyszłości
za|eżało
generowanieaktywności
gospodarczej
W całympowiecierawskim.Będzieza|eżała
także zdo|ność
samorządu|oka|negodo przekształcania
strukturyfunkcjona|noprzestrzennej
miasta.
poziomie
Na
|okalnym,insq^ucją
na rzecz Wspomagania
rozwoju
działającą
jako
przedsiębiorslw
głównie
pŻedsiębiorczości
małychi średnich
są
inkubatory
w tymjako bazyekonomicznej
lednaz formakty /izacjilokalnejgospodarkirynkowej,
miasta.|nkubatorpoprzez dostarczanieodpowiedniejpowierzchnina działa|nośc
gospodarcząobstugębiurowąi inneusługiWspierające
biznes,tworzynowemiejsca
pracy,zagospodarowuje
zbędne i niewykorzystane
obiektypzemysłowe'Wspiera
rozwój sektora prywatnegooraz transfer i komercja|izacjęnowych technik
jestzatem:
przedsiębiorczości
i techno|ogii.
GłóWnym
ce|emtworzeniainkubatora
- Wszechstronna pomoc przedsiębiorstwomW promocji, ma*etingu
i zarządzaniufinansamiW początkowymokresiedziałalności
i osiągnięciu
stabilizacjii
- profesjona|ne
zaistnieniena rynkupoprzezosiągnięciezdo|ności
nie ty|kodo
przetrwania,
a|etakŹesamodzie|nego
odniesieniasukcesuna rynku;
_ tworzenienowychprzedsiębiorstw;
- walkiz bezrobociem;
- zagospodarowanie
Wo|nych
terenówi obiektóW:
_ tworzenie|okalnych
centróWinnowacyjności
i transfertechno|ogii.
już inkubatorówW Po|sce w ramach tej
Wzorem niektórych,istnie.iących
jednostkiorganizacyjnej
mogą być uruchamianeinne (poza typowymifunkcjami
inkubacjipoczątkujących
firm i nowychprzedsięwzięóW biznesie)formy pomocy
przedsiębiorczości,
przykład
(FRP).Jego ce|e
na
funduszrozwojuprzedsiębiorczości
to:
_ pobudzanie aktywnościspołeczności|oka|nej na po|u działa|ności
gospodarczel;
_ kreowanie świadomoŚciroli przedsjębiorczości
Własnej w rozwoju
spo,łeczności
|oka|nejI
_ promowanie
przedsiębiorczości
Wśród
bezrobotnych;
- tworzenie WarunkóW i możliwościrea|izacji loka|nych przedsięwzięÓ
gospodarczych;
- gromadzeniei pozyskiwanielokalnychfunduszyz ptzeznaczeniemich na
zwiększanieŚrodkóWFRP;
_ Wspieraniei uzupełnianie
działańadministracjirządoweji samorządowej
w programieaktywnejwalkiz bezrobociem.
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W szczegó|ności
FRP rea|izuje
takiezadaniajak:
1) udzie|aniepożyczeki wsparciakapitałowego,
bądźfinansowegoW formie
innej niż połczki osobom bezrobotnymi innym podmiotomspełniającym
pŻez RegulaminFRP;
Warunkiokreś|one
pomocyw przygotowaniu
2) udzie|anie
Wszechstronnej
wnioskóWpożyczkowych
wszystkimzainteresowanym.
TrzecimWreszcieogniwemprzy inkubatorzeprzedsiębiorczości
możebyć ośrodek
wspieraniaprzedsiębiorczości.
Jego funkcjeskupiająsię na dziata|ności
oświatowej
i popu|aryzatorskiej.
Jest to swoista szkółka przedsiębiorczości,
zorganizowana
podobny
popu|arne
W
sposób.iakdziałają
tegotypuorganizacje
WeFrancji.Do zadań
ośrodkana|eży:
_ przygotowywanie
i uaktywnianie
osób bezrobotnych
do rozpoczęciawłasnej
działaInoŚciI
- stałaWspółpracaz dyrekcjamiszkół średnichW ce|u wprowadzeniado
programóW
pŻedsiębiorczego
edukacyjnych
e|emenlóW
myś|enia
i pomaganie
W kreowaniu
wizerunkuprzedsiębiorcyi
_ zachęcanie i uczenie samodzie|ności
abso|WentóWszkół średnichdo
t, orzenia przez nich stanowisk pracy' W za|eżności
od posiadanych
kwa|ifikacji
i umiejętności;
_ regu|arnaWspołpraca
z PowiatowymUŻędem Pracy w ce|u dostosowania
programówedukacyjnych
ośrodka
do potrzebi intenc,ibezrobotnych;
- organizowanie
i prowadzenieszko|eńo tematycedostosowanej
do poziomu
i potrzebprzyszłych
i obecnychzarządzających
firmami;
- doradztwo ekspeńóW w dziedzinach niezbędnych do samodzie|nego
prowadzenia
gospodarczej;
działaIności
- prowadzeniei uaktywnianie
przedsiębiorstwach
bankudanycho działających
W ce|Uułatwiania
kontaktóWi zachęcaniado Wymianydoświadczeń
między
firmami;
- twofzeniebazymateriałóW
z fachową|iteraturą
szko|eniowych
- prowadzenie
szko|eńi seminarióW
dostosowanych
do specyfikipotrzebrynku.
Jednostka organizacyjnainkubatora może podejmowaó również inne
inicjatywyna zecz |ov!,!quprzedsiębiorczości,
takie jak aktywność
ekonomiczna
bezIobotnych
i p|zygotowywanie
do zawodumłodzieźy
szko|nej.
MożnapowołaćForum zatrudnienia,tworzącesieć przepływuinformacjio
pracy
przygotowujących
i o organizowanych
szko|eniach,
do zawodujak teżdo
rynku
przekwa|ifikowania
zawodowegobezrobotnych'
Forumzatrudnienia
możepełnićro|ę
generaloraprzepływuinformacjio popycie i podażymiejsc pracy, oraz może
Współpracować
z insMucjamiobsługującymi
bezrobociei rynekpracy.
|nną .ieszcze inicjalywąinkubatoramoże też być program aktywizacji
młodzieżyw to|mie młodzieŻowych
mini-przedsiębiorstw.celem takiego programu
praktyczne
mogłobybyć
zapoznaniem]r)dzieŻy
z działaniemprzedsiębiorstwa,
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pobudzaniejej do twórczych inicjatywW zakresie gospodarkirynkowej'oraz
poczuciaodpowiedzia|ności
Wdrażanie
za podejmowane
decyzje.
7.4.2'W dziedzinieaktywizacjirynku pracy i rozwojukapitałuIudzki€ g o
Aktywizacjarynku pracy i rozwój kapitalu |udzkiegojest obecnie sferą
polrzebny
najbardziejprob|emową,
zdlaszcza rynekpracy.W Rawie |vlazowieckie,i
jest Więcda|szyrozwój przedsiębiorczości
tworzącynowe miejscapracy.stąd też
potrzebnyjest rozwój marketingumiejskiego,zorientowanegona inwestorów
|oka|nych
i zewnętrznych.
Potrzebnejesl równieżkrzewienieku|turygospodarczej,
zw]laszczapodwyższającejskłonność
mieszkańców miasta do podejmowania
przedsięwzięć gospodarczych, umacniających żywotnoścfirm istniejących
i sprzyjającej
zakładaniu
nowych.W tym zakresiepotrzebnyjest na tereniemiasta
przedsiębiorców.
pomoc
dobryk|imati samoorganizacja
PotrzebnajestWie|ostronna
dorosłej
i Wykształconej
młodzieży
Wzakresieinkubacjiprzedsiębiorczości.
Działaniana rzecz poprawysytuacjina rynkupracy ujętesą W poniższych
dziewięciucelach:
2.1.Budowaniespołeczeństwainformacyjnego(WyróWnywania
dysproporcji
w zakresiedostępui wykorzystania
technikspołeczeństwa
informacyjnego);
2.2'Aktwizacjazawodowaabso|wentów
orazosób pozosta.iących
bez pracy;
(realizacjaprogramóW
2.3.WyróWnanie
szans edukacyjnychdzieci i młodzieży
stypendialnych);
2.4.Wspieranie
twoęenianowychmiejscpracy(Wtym m.in.samo-zatrudnienie,
organizowanie
robótpubIicznych)|
2.5.Rozwójp|acóWekszko|eniazawodowego
i zmiankwa|ifikacji;
2.6.Umacnianiep|acóWek
szko|nictwa
średniego;
2.7.TWorzenie
Warunkówimigracjiabso|WentóW
szkółwyższychdo miasta;
(WzmacnianieWięzi |oka|nych
2.8.Budowaniespołeczeństwaobywate|skiego
i budowanietoŹsamości,
wspieranie integracjispolecznej,podnoszenie
śWiadomości
ekoIogicznej
mieszkańców);
2.9'Podejmowanie i rozwijanie Wspołpracy z pańnerami krajowymi
i zagranicznymi(umowy pańnerskiez miastami b|iźniaczymi,
Wymiana
dośWiadczeń)'
Wymienionece|e operacyjneuwzg|ędniają
działaniastanowiącezaróWno
pracy.
stronępopytową
na pracę,jak teżpoprawęjakości
oferowanej
szczegó|ną ro|ę będzie odgryWało
złożone,
Wie|oaspektowe
i długofa|owo
jnformacyjnego'
Wdrażane
działaniena rzecz tworzeniaspołeczeństwa
Warunkiem
wstępnymtego działaniajest rozwój pełnejinfrastruktury
informacyjnej
W mieście.
jesttworzenieWie|oaspektowego
popytuna
DrugimjeszczeWażniejszym
Warunkiem
informacjęi dostępdo informacji,co nie jest już zasadnicząfunkcjąsamorządu.
Szerokorozumianyrynekinformacji
w RawieMazowieckiej
będziemógłrozwijacsię
jeŹeli
samoczynnie,
ty|komiastobędzie,,przyciągało'
Iudziwykształconych
i twotzyło
gospodarczej
Warunkiaktywności
orazspołecznej'
135

STRATEGIAROZWOJUMIASTARAWAMMOWIECKA
W ramach zwiększeniadostępnoścido technik informacyjnychistnieje
potrzebaWdrożenia
i
w placóWkachoświaty
systemuedukacyjno- informatycznego
naslępujące
e|ementy:
kultury.W składsystemuinformatycznego
będąWchodziły
pońa| edukacyjnyz zasobami,e-dziennik,e.bib|ioteka,
e-nabór do przedszko|i,
e-plan lekcji oraz inne systemy Wspomagająceprace organu prowadzącegoi
pIacóWek.
organizację
Pońa| będącyźródłem
informacjio stanieedukacjiW Gminie będziedostępnyd|a
pracownikóWsamorządu, pod|egłychjednostek, ucznióW oraz ich rodzicóW'
powinien być Wińua|nymśrodowiskiem
Wyposażonyw zasoby mu|timedia|ne
Wspieraćnaukęi
kształcenia
i pracy,dziękiktóremuszkołabędziemogłaefektywnie
nauczanie'Umieszczonena platformieedukacyjnejnarzędziapowinnyWspomagać
i pracy pedagogicznej.
Narzędziate
szkołym.in':przy organizacji,administrowaniu
pomocne
podczas
prowadzenia
powinnybyćteż
zaróWno
samejlekcji,jak i przyjej
przygotowywaniu
WynikóW
i późniejszejanalizie, a także do dokumentowania
uczniamii rodzicami.
ucznióW'jak ido komunikowania
się z innyminauczycie|ami,
każdejszkołyzaróWnonauczycie|owi,
P|atformapowinnazapewniaóuŹytkownikowi
jak i uczniowi dostęp W dowo|nymmiejscu iczasie do rozbudowane,i
bazy
przedmiotóW
matematycznozasobóW edukacyjnychdo nauki
mu|timedia|nych
przyrodniczych tj. matematyki, przyrody, biologii, chemii, tizyki oraz
przedsiębiorczości.
Zasoby powinnybyć pogrupowaneW odpowiedniekategorie
przezzaawansowane
narzędzia
a dostępdo nichmoŹ|iwy
ułatwiające
ich |oka|izację'
wyszukiwania.
(Wtymarkuszeorganizacyjne
szkó,ł
1. system planowaniai analiz budżetowycł,
.
p|anowania
szkół)
system
ten
stanowić
będzie
oraz moduł
|ekcji d|a
e|ektronicznenarzędzie pozwa|ającena zaŻądzanie edukacjąW Gminie
poprzezp|anowanie
organizacyjne
i finansowe.JednoczeŚniestanowićbędzie
danychorganizacyjnych,
nowoczesnenarzędziedo gromadzeniai ana|izowania
podstawę
przygotowania
do
organizacji
kadrowychifinansowych'stanowiących
gromadzone
p|acóWekośWiatowych'
będą
Dane dotycząceorganizacjioświaty
popEez Wczytywaniedo centralnejbazy danych zatwierdzonychWcześniej
ośWiatowej.
Dostępdo
arkuszyorganizacyjnych
każdejp|acóWki
e|ektronicznych
przy użyciuprzeg|ądarki
D|a
internetowej.
bazy danychpowinienbyć moż|iwy
pełne
danych,użytkownicy
będąotrzymywaólzw.
zapewnieniabezpieczeństwa
uprawnienia lub uprawnienia do wykonywania wybranych operacji
z Wykorzystaniem
danych odnoszącychsię do wszystkich |ub Wybranych
jednosteksprawozdawczych.
proces
2. Aplikacje linansowo księgowe- przyich pomocyzostanieusprawniony
prowadzeniarachunkowości
W jego ramach
i sprawozdawczości
budżetowej.
gospodarkipienięŹnej,
gospodarki
zostaniezapewnionaobsługarozrachunkóW,
składnikamimajątkowymi'gospodarki magazynowej,prowadzenierejestru
Jednocześnie
umów, sprzedaŹy,zakupóWi rejestruVAT oraz fakturowanie.
ap|ikacjebędą zgodne z powszechnieprzyjętymizasadami prowadzenia
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rachunkowości
oraz z obowiązującymiprzepisami prawa powszechnego,
dotyczącymiproceduryplanowania'sprawozdawczości
i zasad prowadzenia
rachunkowości
budŹetowejoraz zasad prowadzeniaroz|iczeń pub|icznoprawnycn.
3 . Aplikacje do obsługikadr i płac- ap|ikacjepowa|ąprowadzicspójnąpo|itykę

personalno.płiacową.
Za.iego pomocąbędziemożnagromadzióWsze|kiedane
dotyczącehistoriizatrudnieniapracownikóW,
dzięki czemu będzie moż|iwa
zbieranejdokumentacjioraz automatycznetworzenie
kontro|apoprawności
WymaganychrapońóWi sprawozdań- centra|nyrejestrdanycho Wszystkich
zatrudnionychW p|acówkachośWiatowych.
Dodatkowozgromadzonedane
W
zakresie
zatrudnienia pracowników
będzie można ana|izować
pedagogicznych,
adminishacjiiobsługioraz osób, z którymizawańo umowy
cywrlnoprawne.

4 . system zarządzania informacją o uczniu (modułumoż|iwiający
kontro|ę

spełniania obowiązku nauki, sekretariat, e|ektroniczny dziennik,)
oprogramowaniepowinno pozwo|ić organowi prowadzącemuW pełni
kontro|ować
spełnianieobowiązkuszko|negoi obowiązkunauki, przez co
zostaniezwiększonaskutecznośc
egzekwowaniatych obowiązkóWod osób'
które są do tego prawemzobowiązane,czy|i rodzicóWdzieci i młodzieży
uchy|ającej
się od uczęszczaniado szkoły.Natomiastszkołompowinnoułatwić
prowadzenie
ksiągucznióW'

powinnopomóc W usprawnieniu
5 . Nabór do przedszkoli - oprogramowanie
procesunaborudo pzedszkolipoprzezeIiminację
zjawiskablokowaniamiejsc.
Dodatkowo powinno Wspieraćproces gromadzeniainformacjio ofercie
pzedszkolii warunkachrekrutacji.
edukacyjnej
6 . lnternetowy serwis Prawa oświa|owego.serwis powinienzawieraćm.in'

ujedno|iconeteksty aktów prawnychpub|ikowanych
w DziennikachUstaw i
MonitorachPo|skich'a takżeobowiązujące
akty prawne(w tym zarządzenia,
pub|ikowane
W DziennikuUrzędowymMinistraEdukacji
decyzjei okó|niki)
Narodowej,DziennikuUrzędowymMinistraKu|luryi DziedzictwaNarodowego,
DziennikuUrzędowymMinistrasprawied|iwości'
DziennikuUrzędowymMinistra
_
FinansóW Wzakresie ośWiaty'Ma dawać moż|iwość
ana|izy nie ty|ko
bieżącego
bŻmieniadokumentóW,
a|e równieżodnosicsię do stanuprawnego
obowiązującego
Wcześniej
oraz opub|ikowanego,
a jeszczenie obowiązującego
- funkcjonalnośó
W sposób bardzoprostyi czyte|ny
ta powinnabyćWywoływana
d|akażdego'

7 . system e.infotmacii kul.uralnej- ma na ce|u po|epszeniedostępności
do

oferowanych
usługku|tura|nych.
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7.4.3.W dziedziniepoprawystandardówinfrastruktura|nych
t nfrastruktura techniczna
i rozwojuRaWy
technicznewarunki'unkcjonowania
Jest to dziedzinaokreś|ająca
produkcyjnych
|udności,
a także
i usługowych,
obsługi
W tym funkcji
Mazowieckiej,
zasobóWmieszkaniowych.
W ogó|nejoceniestandardyobsługitechnicznejmiastasą
W zasadzie zaspokojone'JednakżeWe WszystkichdziałachWymaganesą pewne
uzupełnieniasieci lub modernizacjau|ządzeń.Dotyczy to sieci kana|izacyjnej
energetycznego,
a takżegospodarkiodpadami.
ioczyszczaniamiasta,zaopatrzenia
następujące
ce|eoperacyjne:
Potrzebyda|szegorozwojuokreś|ają
wraz z
3'1' Uzupełnianie
sieci i modernizacjaukładu komunikacyjnego
infrastrukturą
towarzyszącą(W tym: parkingi,chodniki,ścieżkirowerowe,
ruchu);
urządzeniabezpieczeństwa
oświet|enie'
3.2.Rozwój infrastrukturyi podnoszenie standardów sieci Wodno kanalizacyjnych;
(gaz,en. cieplna,elektroenergetyka);
3.3.Usprawnianie
systemuenergetycznego
3.4.Usprawnieniesystemu gospodarkiodpadami (w tym m.in. rozbudowa
W Pukininie).
Zakładu
Gospodarowania
odpadami,Aquarium'
Największe prob|emy koncentrująsię W dziedzinie komunikacji,a takŹe
W zakresie gospodarki odpadami stałymi (niepełna segregacja odpadóW
odpadóWkomuna|nych)'
zabezpieczenie
składowiska
i niewystarczające
l nfra struktura sp ołeczna
|nfrastrukturaspołecznaw mieścieokreś|aWarunki życia i funkcjonowania
potŻebW zakresie
ich podstawowych
mieszkańcówmiasta.Warunkujezaspokajanie
powszechnejedukacji, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społecznej,życia
ku|tura|nego'
utożsamianiasię z miejscemzamieszkania,życia towarzyskiego
a szerzej, społecznegooraz codziennejrekreacjipoza Własnymmieszkaniem.
szczegó|ne miejsce W infrastrukturzespołecznejzajmuje poprawa poziomu
potrzebmieszkaniowych,
Warunkujących
rozwójiycia rodzinnego.
zaspokojenia
terenóW dla
3.5'ModernizacjazasobóW mieszkaniowychi przygotowywanie
budown
ictwa;
technicznego
Wyposażenia
3.6.Modernizacjaistniejącejbazy oraz uzupe,łnianie
p|acóweksłużby
ispońU;
ku|tury
miejscowych
zdrowia'ośWiaty'
pomocy
(w tym d|a osób
systemu
społecznej
3.7.stałapoprawafunkcjonowania
margina|izacji
mieszkańcówmiasta;
niepełnosprawnych)
i przecŃdziałanie
warunkóW (inst]^ucjona|nych
3.8.Pzywracanie osobom niepełnosprawnym
i materia|nych)do sprawnego funkcjonowaniaw życiu społecznym
i zawodowym;
3.9.stała poprawa|oka|negosystemubezpieczeństwacwi|nego, sanitarnego
iekologicznego.
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Rea|izacja wyznaczonych ce|óW operacyjnychdeterminowaćbędzie jakość
i standard życia obecnych j potencjaInych mieszkańcóW RaWy Mazowieckiej
i powiaturawskiego.

7.4.4.w dziedziniefunkcii wyższegorzędu
jest działa|ność
FunkcjąWyższego
rzęduW mieście
społecznai gospodarcza,
potrzebęprzyjazduko|zyslających
Wywołująca
spozamiastado miejscaśWiadczenia
jest
usługi.|m roz|eg|ejszy obszar zainteresowania
okreś|onym
rodzajemusług
jest
istniejących
W mieście,
tym Wyższa
ich ranga' ogół funkcjiWyższegorzędu
W mieściestanowi o jego randze. stanowi o niej nie ty|ko zasięg znaczenia
poszczegó|nychusług,|ecz róWnieżich urozmaicenie.W ce|ach operacy,inych
przewiduje
się rozwójnastępujących
funkcjiWyższego
rzęduI
4.1.Rozwójinfrastruktury
hand|owo-Wystawiennlczej;
produktóW
4.2.Rozwójdóbr i
turystycznych;
4'3' Rozwój specjalistycznych
usługmedycznych(poprawajakościi dostępności
do systemu ratownictwa medycznego, poprawa jakości |ecznictwa
jak i ambu|alory,inego);
specja|istycznego
zarównostacjonarnego
4.4.Zmniejszenie |uki cywi|izacyjnejpoprzez modernizacjęi rozbudowę
infrastruktury
kultury;
4.5.Rozwójbazyspońoweji rekreacji;
4.6.Podejmowanie
inicjatyw
kulturalnych;
4.7.zachowaniedziedzictwa
ku|turowego
i aktwna ochronazabytków'
Prob|ematykadziedzictwaku|turowegonaszego regionujest szczegó|nie
Ważnymobszaremzainteresowania
iaktywności
władzmiastaRaWaMazowiecka.
sojusznikamireaIizacjitych zadań są p|acóWkiośWiatowe'
instlucje ku|tury,
organizacjepozarządowei stowarzyszenia'
Pełniąone ro|ęośrodkóW
kształlowania
|oka|negopatriotyzmuprzez pop!|aryzacjęku|turowych
i historycznychWańości
występującychW naszej ,'małejo]czyżnie,,'
PoznawanieWiedzy o najb|iższym
poprzezukazywaniepięknahistoriii
regionie,rozwijaniezainteresowań
kulturowych
najważniejszych
zabytkóWnaszego regionui jego a,riązkówz ku|turąnarodową,
tworzenieWięzi ze środowiskiem
|oka|nymi regiona|nympoprzez dostrzeganie
wańościrodzinnychzwiązanychz ku|turowymi
aspektamispołeczności'
rozbudzanie
przyb|iżaniu
ciekawości
w
tradycjii obrzędóW|udowych,zachowanychw swoim
(tradycje,
regionie
obrzędyizwyczajedawniejidziś)'ugruntowanie
i pie|ęgnowanie
poczucia tożsamości
narodowejprzez rczwój tożsamości
regiona|nejto ro|a
nauczycie|ii pracownikóWinstytucjiku|tury.Posiadająoni nie tylko kwa|ifikacje
zawodowe iprzedmiotowe, |ecz ponadto reprezentująpostawę obywate|skąi
poczuciepa|riotycznego
podejmowanych
obowiązku'
W ce|uWzmocnienia
działańw
tym zakresie' przez miejską bib|iotekęna|eżyprzeprowadzićniezbędneprace
remontowo-budow|ane
mającepodnieśc
standardinfrastruktury
iwyposażyć
w sprzęt
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komputerowy'
po|epszając
rozwijającsysteme-informacji
ku|tura|nej
ijednocześnie
dostępność
do oferowanych
usług'
Nie jest to jednak zamknięta|ista dziedzin,W których mogą pojawicsię
moż|iwości
iofeńy rozwojowefunkcjiznaczącychW ska|i ponad-|oka|nej.
Każda
propozycjainwestycyjna
jeże|ity|kosuma
W tejgrupiedziedzinbędzieuwzg|ędniana,
spodziewanych korzyści społeczno-ekonomicznych
będzie IóWnoważyłaIub
przewyŹszała
ponoszonekoszty.
Funkcje Wyższegorzędu są najważniejszym
czynnikiem(oprócz estetyki
przestrzennego)
zabudow i zagospodarowania
kształtującym
wizerunekmiasta.
7.4.5.W dziedziniepoprawystrukturyfunkcjonalno-pzeslrzennel
poprawyładuprzestrzennego
ce|e W tej dziedzinieWynikająz powinności
powiązaniach
W mieścieiw
miasta z otoczeniem.Wynikajątakżlez poftzeby
udostępnieniaterenóWprzygotowanych
d|a rozwojuWażniejszych
funkcji,w tym
funkcji Wyższego rzędu' turystyczno-rekreacyjnych,terenóW zie|eni,
- usługowych
przedsiębiorczości'
mieszkaniowo
i komunikacyjnych.
W szczegó|ności
p|zysz]ry
rozwój strukturyfunkcjona|no-przestrzennej
RaWyMazowieckiejokreś|ają
następujące
ceIe:
5.1.Rewita|izacja
zaniedbanychfragmentóWprzestrzenipub|icznych
W mieście
(W tym podniesienie rangi funkc,ii śródmiejskiej)oraz zespołóW
mieszkaniowych;
5.2'Rozwóji kształtowanie
zróżnicowanych
formśrodowiska
mieszkaniowego;
5'3'Kształtowanie
i urządzanieterenówusługowych;
5.4.Kształtowanie
i urządzanieterenóWprodukcyjno-składowych'
5'5.Kształtowanie
terenóWzie|enii rekreacji.
5.6'Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rea|izację e-usług
publicznych.
ce|e 5.1-5.5 Wynikająz usta|eństudium uwarunkowańi kierunków
zagospodarowaniaprzestrzennego RaWy Mazowieckiej, którego ro|ą jest
definiowanie
i poprawa|oka|nego
ładuprzestrzennego
WWie|ujegoaspektach,w tym
zwłaszczaW aspekcieeko|ogicznym,
społecznym,
ekonomicznym'funkcjona|nym
i estetycznym.
ostatecznienie ty|kozamożność
miasta'mającaWyrazW poziomierozwoju
bazy ekonomicznej,
nie ty|kofunkcjewyższegorzędu'lecz róWnieŹładprzestrzenny
i estetyka będzie W przyszłości
miałaWpłyWna ogó|ny Wizeruneki poziom
atrakcyjności
RawyMazowieckiej.
Podniesieniekonkurencyjności
i atrakcyjności
miasta RaWa Mazowiecka
zapewni także Wdrożeniesystemu |nformacjiPzestrzennej Miasta RaWa
Mazowiecka'która Wynikaz rca|izacjipowyższegoce|u 5.6. system ten zawierał
p|atformęmapowąumoż|iwiającą
prezentacjęi Wyszukiwanie
będzie internetową
różnorodnychinformacjigenerowanychW oparciu między innymi o następujący
Zestawdanych:granicedziałekgeodezyjnych
Wrazz numerami,granicebudynków
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przeznaczenie
informacjami
ichdotyczącymi'
lerenóWW ramach
wrazz dodatkowymi
obowiązującegomiejscowegop|anu zagospodarowaniaprzestrzennego,granice
mu|timedia|nymi'
bazę
terenyinwestycyjne
Wrazz materiałami
obszaróWochronnych,
przedsiębiorstw
na tereniemiastaWrazz materiałami
mu|timediaInymi,
działających
W mieście
RaWa
nazwy u|ic oraz punktyadresowe's|P zostanieuruchomiony
jednakże
pośrednictwem
moż|iwe
za
sieci
Mazowiecka,
korzystaniez niegobędzie
w dowo|nym
miejscuna śWiecie.
Internet
7.5.wybranezadaniaopańe na ce|achstrategicznych
Zadania są przedmiotemetapowychprogramóW|oka|nychrea|izujących
W poszczególnych fazach ce|e strategicznei operacyjne.Jednakże samo
zadaniami.
Wdrożeń
strategiimożebyćpoparteprzykładowymi
uruchamianie
Dzie|ąsię one na dwiezasadniczegrupy.Pierwsząstanowiązadaniazawańe
Drugągrupęstanowiązadania
w owychprogramach|oka|nych
Rawy Mazowieckiej.
funkcjisamorządu|oka|nego'Będą one inicjowane
będącewyrazeminicjatywnej
ptzez samo|ząda rea|izowaneprzez inwestorównieza|eżnych.
Mogą dotyczyć
rzęduW tym ku|tury'
ifunkcjiWyższego
turystyki,innychdziedzinprzedsiębiorczoŚci
ośWiaty,
spońuiinnychdziedzin.
Obecnieopracowaneprogramylokalneto:
- WieloletniPlan Inwestycyjny
na lala 20OB- 2014
- Wieloletniprogramgospodarowania
mieszkaniowym
zasobemmiasta
_ Miejskiprogramrozwojuspońudzieciimłodzieży
- Programrewita|izacji
obszaróWmiejskichmiastaRaWaMazowiecka,
_ Programochronyśrodowiska
d|amiastaRaWaMazowieckana |ata2010-2013
z perspektywą
na |ata2o14-2017,
_ Miejski program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocyw rodzinie,
- Miejskiprogram
ochrony
zdrowiana lata2011-2015,
- ProgramusuwaniaWyrobówzawierającychazbest z terenu miasta RaWa
Mazowieckana lata2012-2032,
- Programwspieraniarodzinydla miastaRawaMazowieckana lala 2013-2015,
- Programosłonowy
miastaRaWaMazowieckaW zakresiedożywiania
dzieci i
fl@dzieżyna |ala2o14-2o2o,
- StrategiapromocjimiastaRawaMazowiecka,
_ strategiarozwiązywania
prob|emóW
miasta RaWaMazowiecka
społecznych
-2016,
na lala 2O1I
- Programkanalizacji
deszczowejdla miastaRawaMazowiecka,
- Programkanalizacji
sanitarnejdlamiastaRawaMazowiecka,
_ Programzaopatrzenia
WWodęmiastaRawaMazowiecka.
programyte będą wymagałydostosowaniado
W najb|iższejprzyszłości
Regiona|nego
ProgramuoperacyjnegoWojewództwaŁódzkiegona |ata20'142020.
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W programach tych począWszy od 2014 zostały uwzg|ędnionenastępujące
zaoamal
- rozbudowaskładowiskaodpadów i budowazakładuodzysku surowcóW
Mórnych W Pukininie- etap||;
- rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia miasta Rawa
MazowieckaW Wodępitną;
- modernizacjaoczyszcza|niściekóWd|a miasta RaWa Mazowiecka'
_ modernizacja i da|sza rozbudowa systemu odprowadzania ściekóW
komunalnychna tereniemiasta Rawa Mazowiecka;
_ budowa nawierzchni drogowe.i Wraz z kana|izaąą deszczową w
osiedlachTatar i Skiemiewicka,Browarnaw Rawie l\4azowieckiel,
_ WymianaośWiet|enia
sodowegona |edowe;
budowa ścieżkirowerowejna odcinku od osied|a zamkowa Wo|a do
tamy na zalewie;
- rozbudowabudynkuUrzędu Miasta W Rawie Mazowieckiej;
- modernizacjaSzkołyPodstawowejnr2 (szatnieoraz łazienki)|
' przebudowa skrzyżowania u|icy Jerozo|imskiej i Mszczonowskiej
z u|' BiałąWtaz z budowąchodnikóWW u|icyMszczonowskiej;
rozbudowao sa|ę gimnastycznąi remontbudynku Przedszko|anr 1 w
Rawie Mazowieckiej;
przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie
Mazowieckiej;
_ remont e|ewacjizewnętrznejWraz z orynnowaniembudynku 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(Wskład'którego
Wchodzą: żłobekz przychodniąspecja|istyczną'- Warsztatyterapii
zajęciowejoraz śWiet|ica
środowiskowa;
- WdroŹenie systemu edukacyjno - informatycznego W p|acówkach
ośWiatowych
- opracowanie dokumentacji rozpoczynającej proces rewita|izacji
okreś|onych
fragmentóWmiasta RaWa Mazowiecka,W składWchodzą:
1. poprawaładuprzestrzennegow przestrzenipub|icznejRaWy
_ P|ac Piłsudskiego'P|ac Wo|ności
|\,4azowieckiej
i u|iceprzy|eg|e,
2. budowawielofunkcyjnegobudynkupzeznaczonego na funkcje
spoteczne,
pW.
3. rewitaIizacjazespołukoŚcie|negoparafiiRzymsko-Kato|ickiej
Niepoka|anego
PoczęciaNMP'
4. |ewa|oryzaąazabytkowegoparku miejskiegoW sty|uangie|skim,
5. rozwój infrastruktury
edukacyjneji szko|nejna tereniemiasta,
6. budowabudynkuWarsfatóW terapiizajęcioweji śWiet|icy
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środoWiskowej,
wieżystraŹackiej'
7. renowacjazabytkowej
(termomodernizacja)
budynkumieszkalnego
8. rewitalizacja
przyul,Mickiewicza
1.
wielorodzinnego
Powyższezadania mieszczą się całkowiciew prioMetach sttategicznych.
Wypełniające|e komuna|neskupiającesię zwłaszcza W prioMecie trzecim
obejmującyminfrastrukturętechniczną i spoteczną W znacznym stopniu
przyczyniająsię także do rea|izacjice|ów operacyjnychprioMetu piątego,
poprawęładuprzestrzennego
we wszystkichjego aspektach.zadania
obejmującego
prioMetpierwszy- rozwójbazyekonomicznej
miasta'
te pośrednio
Wspomagają
przyszłości
zadania
samoŻądu
Miasta
RaWa
Mazowiecka
będą
W
inicjatywne
opańena |oka|nym
syslemiemarketingowym
obejmowały
takżedziałania
inwestoróWzewnętrznych(niezależnychod Władz
a będące przedsięWzięciami
działań
samorządowych)'|nicjatwy powinny dotyczyó Wie|opodmiotowych
partnerskich
na terenieRaWy|\4azowieckią
na Żecz:.
- Tworzenialokalnegosystemumarketingu
miejskiego:
- Tworzeniainkubatora
przedsiębiorczości;
- Budowycentrumtargowo-wystawienniczego
oraz centrumkongresowego
dla
jego
różnych
użytkowników;
- BudowysyslemurekreacjiW oparciuo istniejący
za|ewi krytąplywa|nię;
- odbudowyzamku KsiąŹątMazowieckichz uwzg|ędnieniem
programufunkcji
kulturalnych
i rozrywkowych;
- UrządzaniaotwańychterenóWzie|onych;
- Rozbudowysieciszkolnictwa
zawodowego.
- Rewita|izacja
w tymW szczegó|noŚci
terenóWzabytkowej
ko|eiWąskotorowej'
(dwoŻec
Mazowiecka
ko|ejowy)
i przystankuzamkowa
obszarustacjiRawa
Wo|a (oś.Zamkowa WoIa)' oraz integtacjatych terenów z pozostałą
infrastrukturą
komunikacyjną
i turystyczną
miasta'
powinnyumocnicprzede Wszystkimgamę funkcji
ProponowaneprzedsięWzięcia
Wyższegorzędu a także stworzyć|epsze warunki rozwoju przedsiębiorczości
z uwzg|ędnieniemseklora rynku turystycznego.W ten sposób korzystne
funkcjimiejskich
urozmaicenie
strukturalne
ekonomiczniei atrakcyjnemarketingowo
będzieznaczniewzbogacone.
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8. SYSTEM MONITOROWANIA
8.1.lstotai funkciemonitoringu
Monitoring to proces systematycznegozbierania danych (Wańości
WskaŹnikóW)'na podstawie których dokonuje się okresowej oceny danego
dokumentu.Ana|izy dokonuje się popzez porównanieWskaŹnikówbazowych
(określonych
na początkufazy Wdrożeniowej
slralegii)z Wańościami
uzyskanymiW
jakim
danymmomencieczasu. Pozwalato na stwierdzenie,
w
stopniucele Strategii
(postępW osiąganiuce|ów),jakajestefektywność
są rea|izowane
Wydatkowanych
na
rea|izacjęstrategiiśrodkóW,
a takżeczy cele zostałydobraneWłaściwie.
Taka
ana|izapotwierdza
słuszność
wybranychce|óW'natomiast
W przypadkunegatywnych
wynikóW (np. W przypadkustwierdzenia,Źe któryśz ce|óW strategii nie jest
pozwa|ana zastanowienie
rea|izowany)
się nad przyczynamitakiegostanu Żeczy
i podjęciuśrodkóW
zaradczych.
Na|eżyzauważyć'iż strategia_ nawet uchwalona- jest dokumentem
dynamicznym.
W przypadkustwierdzenia,
iżktóryś
z ce|óWzostałŹ|eokreś|ony,
|ub
W sytuacji znaczącej zńiany uwarunkowańzewnętrznychbądŹ Wewnętrznych
koniecznamożesię staćaklua|izaąa
założeń
dokumentu.
8'2'|nstytucje odpowiedzia|neza proces monitorowania,źródładanych,
raponowanie
jest UrządMiastaRawa
Za procesmonitorowania
strategiiodpowiedzia|ny
przeznaczonych
|\4azowiecka.
Rozważasię zamiarskorzystania
ze środkóW
na ce|e
monitorowania
W ramachPo PomocTechniczna.ze Wzg|ędu
na fakt,iżstrategia
gminyW
obejmujeswymzakresemróWnież
dziedzinyniebędąceW kompetencjach
procesmonitorowania
powinnyWłączyć
podmioty
się moż|iwie
Wszystkie
działające
na tereniemiasta.W szczegó|ności
(administracja,
dotyczyto jednostekpub|icznych
o(ganizacjepozaŻądowe'itp'),któremającna uwadzezasadępańnerstwapowinny
udzie|aćUrzędowiMiastainformacji
na tematdziałań,któremająWpłyW
na rea|izację
zapisóWstrategii.
Wśródźródeł
danychdo monitoringu
Wymienić
można:
- informacjeuzyskiwaneod jednostekpub|icznychdziałającychna terenie
miasta,
- informacjeze ź(ódeładministracyjnych
(np. rejestrprzedsiębiorstw,
dane
dotyczącestanudróg),
- ogó|nodostępne
dane statystyczneopracowywaneprzez GUs oraz US W
Łodzi.
Dane WskaŹnikowe będą zbierane co roku, natomiast Wyniki ana|iz
WskaźnikóWbędą raz na dwa |ataprzedstawianeW formie rapońu monitoringowego
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Radzie Miasta oraz prezentowanepodczas spotkań z pańnerami społecznogospodarczymr.
wskaźniki
8.3.Proponowane
Wskażniki przekrojowe(ogólne)
- |iczbapodmiotóW
gospodarczych
zarejeslrowanych
na tereniemiastana 1000
mieszkańców,(wtymw dziedzinieturystykii rekreacji),
_ |iczbaturystóW'
- liczbanowoutwozonych
miejscpracy,
_ rea|nydochódrozporządza|ny
na mieszkańca'
_ procentWydatkóW
miastaprzeznaczanych
na inwestycje,
Wdźedziniebazy ekonomicznej
- przeciętnaWie|kość
firmy (ze wzg|ęduna zatrudnienie,ze Względuna
uzyskiwaneobroty),
- różnorodność
usług(procentowy
udziałposzczegó|nych
dziedzinPKD, W tym
w dziedzinieturystykii rekreacji),
- strukturazatrudnienia(ro|nictwo'przemysł'budownictwo,usługirynkowe,
usługi
nierynkowe)'
- |iczbafirmdziatających
W inkubatorze,
- powierzchnia
strefbiznesu,
urządzonych
_ |iczbaprojektówpromujących
miasto,
_ |iczbadziałających
insMucjiokoło-biznesowych,
w dziedzinierynkupracy, rozwojukapitaluludzkiego
_ WskaŹnikzatrudnienia'
_ stopabezrobocia(Wtymbezrobociedługoterminowe),
- procent bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania
bezrobociu,
- |iczbaosób korzystających
z pomocyspołecznej
na 1000mieszkańców,
_ struktura wiekowa |udności (Wiek pzedprodukcyjny, produkcyjny
i poprodukcyjny),
- saldomigracji,
_ |iczbaudzie|onych
stypendióW,
- |iczbaosób korzystających
ustawicznego
z p|acóWekszko|eniazawodowego,
izmiankwalifikacji,
_ poziomwykształcenia
mieszkańców(udział% W podzia|ena wyższe,średnie'
podstawowe),
- |iczbaumówparlnerskich
z miaslami(wtymz zagranicy),
- liczbainicjatyw
/atelskich,
obl^
- |iczbaorganizacji
pozarządowych'
- odsetekgospodarstw
domowychi firmz dostępemdo |nternetu,
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w diedzinie infrastrukury
- jakość
wód powierzchniowych,
_ stannawierzchni
dróg,
_ bezpieczeństwo
drogowe(|iczbawypadkówiko|izjina tereniemiasta)'
_ procentgospodarstw
ko|zystających
z:
- sieciwodnej,
- siecikanalizacyinej,
siecigazowej,
_ zbiorowego
Wenergięciep|ną
zaopatrzenia
- odpadypoddaneutylizacji(wtympoddanerecyclingowi),
_ powierzchnia
społeczne,,
budynkóWinfrastruktury
zmodernizowanych
- |iczbaodnowionych
budynkówmieszkaInych'
- nakładyinwestycyjne
na bazęedukacyjną
_ |iczbastwierdzonych
pŻestępstwna'l tys' Mieszkańców,
_ powierzchniaWybudowanych
obiektóWspońowych
|ub zmodernizowanych
irekreacyjnych,
. |iczbaosób korzystających
z bazyspońowejirekreacyjnej,
_ liczbaobiektóWdostosowanych
do potrzebosób niepełnosprawnych'
w dziedziniefunkcjiwyŻszegoftędu
- powierzchnia
handIu,
obiektóWWieIkiego
- powierzchnia
obiektóWku|tury,
nowych|ubzmodernizowanych
jakości'
- p|acówkiopiekizdrowotnej
posiadające
certyfikaty
zewnętrzne
- nakłady
ku|turowego
na 1 mieszkańca,
iochronędziedzictwa
na ku|turę
w dziedzinieladu funkcjonalno-przestrzennego
- obszarpoddanyrewitalizacji,
_ powierzchnia
terenóWusługowych,
_ powierzchnia
terenówprodukcy.ino.składowych,
- |iczbafirmiorganizacjimającychswojąsiedzibęw śródmieściu'
_ powierzchnia
terenóWzie|enii rekreacji.
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9. WN|osK|DowczĄcE WDRAZAN|ASTRATEG||
Aktua|ność
i przydatność
dokumentustrategiirozwojumiastabędziema|ała
jeś|i
W czasie, zwłaszcza
nie będzie poddawanaaktua|izac,ii.
Powodemzmian
W dokumenciebędą obiektywnezmiany uwarunkowań|oka|nycha zw]laszcza
Będziezmieniałasię rzeczywistość
społecznai gospodarcza.Będą
zewnętrznych.
następowały
róŹnorodnezmianyW po|ityceregiona|nej
Po|skiiUnii Europejskiej.
wymuszająWięc aktualizacjędiagnozy opisującej
zmiany W uwarunkowaniach
uwarunkowaniaobiektywnei instytucjona|ne
a także ko|ejne e|ementytego
dokumentu.Proces utrzymaniastrategiiW ciągłejaktua|ności
będzie Wymagał
zachowaniapewnychreguł(zasad),któremożnaująćnastępująco;
> Zasada spójnościWewnętrznej
i zewnętznejdokumentustrategiiz innymi
dokumentamio podobnymcharakterze.spójnoŚÓ Wewnętrznaoznacza
zgodnośc
usta|eństrategicznych
ioperacyjnych(celóW)z treścią
misjioraz z
jest
Wynikamidiagnozy.zasada ta oznacza, że dokument
Wewnętrznie
niesprzeczny.Spójnośćzewnętrznaodnosi się głóWniedo układuce|ów.
oznacza zgodnośćstrategiiz ce|amiinnych dokumentóWdanej jednostki
(miastaRawa Mazowiecka)a przedeWszystkimz dokumentami
Wyższego
programem
rzędu' np' ze strategiąWoj.Łódzkiegoijej
operacyjnymoraz z
(np. z
dokumentamiszczeb|acentra|nego,
dotyczącymipo|itykiregiona|nej
KrajowąstrategiąRozwojuRegiona|nego
2o1o-202o)i przestŻennej(np.
z KoncepcjąPrzestrzennego
zagospodarowania
Kraju2030);
> zasada imp|ikacji,tzn. Wynikania następnychetapów p|anowania
strategicznegoz poprzednich'Ta zasada Warunkuje|ogikęi zasadnośó
usta|eńslralegicznych,
np.ce|ówna podstawiediagnozy,ana|izysWoT iWizji
przyszłości.
Z ko|eiz ce|ówWynikają
zadaniai innee|ementy
operacyjne;
> zasada se|ektywności
oznaczającaWybór dziedzinjako przedmiotuoceny
stanu istniejącego
sttategicznego.
Praca
a takżeWybórdziedzinp|anowania
jej
nad strategiąi opracowany
ostatecznie dokumentpowinienbyc przejrzysty
jest
i efektywny.
W istocie,funkcjąstrategiii innychp|anówsfery pub|icznej
Wspomaganie
rozwojuregiona|nego
i |oka|nego.
stąd teżse|ektywnie
trzeba
Wybracnajistotniejsze
dziedzinyWspomagania,
czyli tzw.osie rozwojowe.
są
(prob|emowe),
to zwyk|edziedzinyo Wysokimładunkuprob|emóW
dziedziny
warunkującerozwój a nie mające jeszcze komp|etnego,
standardowego
Wyposażenia,
np. lechnicznego(dziedzinystrategiczne),
o|az dziedzinylfw.
ptzyczynić
Wysokiejszansy czy|ite, które mogąpomnażać
|ubbezpośrednio
się do pomnażania
Podobnieselektywnie
dziedzinydo
kapitału'
są Wybierane
diagnozowania
sluacji danegoterenui opracowania
analizySWOT;
p|anowaniaW czasie' co dolyczy A łaszczazmiennych
> zasada ciągłości
e|ementóWstrategii(programóWoperacyjnychi zadań). PowodzenieWe
Wdrażaniu
strategii
za|eżym.in'od zmienności
uwarunkowań
zewnętrznych,
głównieW sferzepo|ityki
gospodarczej
Po|skii UniiEuropejskiej'
Pokonywanie
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tej trudnościjest moż|iwepopŻez aktua|izacjędokumentuw odpowiednich
jego elementachadekwatniedo wskazanychzmian;
zasada elastyczności,
co sugeruje zachowanie Wymaganejogó|noścjzapisu
ce|ów' tak aby moŹna w ich treścWpisywac nowe zadania' częściowe
jest moż|iwetakżepoprzez
zabezpieczenie strategiiprzed jej dezaktua|izacją
e|astyczne zapisy usta|eń, W tym głóWnie ce|óW, oraz Wie|oszczeb|oWą
hierarchizacjęce|óW.W ce|achWyższychszczeb|ipowinna byc uwzg|ędniona
moż|iwość
umieszczania ce|óW izadań o charakterzeoperacyjnym'Powinna
też być zagwarantowanamoż|iwość
wymiany pewnych e|ementóWna inne,
bez narażaniacałegodokumentuna sprzecznościWewnętrzne
I
Zasadę zachowania sekwencyjnościzdarzeń i procesów |ub przedsięWzięc
rozwojowych. Jest to jedna z najważniejszych zasad strategicznych
okreś|ająca
efektywność
całegosystemu działańa także efektywnoŚÓ całej
strategii.Ta zasada zwraca uwagę na tzw' spodziewaneefektyoddziaływania
poszczegó|nych przedsięwzięó |ub faz rozwojowychz uwzg|ędnieniemich
znaczenia d|a następnychdziałań;
Zasada monitorowania, w tym systematycznej obseMacji, analizy i
interwencji.Jest to warunek doskonalenia strategii w procesie planowania
ciągłego.Proces obserwacjiiinterwencjimożnapodzielió na dwie zasadnicze
ścieżki,w tym ścieżkęmonitorowaniarzeczywistych zmian (szersze po|e
obserwacji)iWęższe,skupiającesię na wdrażaniustrategii;
zasada parametryzacji e|ementów operacyjnych strategii, co oznacza
rozbudowę systemów Wskaźnikowych(indykatywnych)W odniesieniu do
Wkładu,produktu,rezu|tatui oddzialywaniarea|izowanychzadań. Ta zasada
Wynikaz łatwiejszejana|izyzmian w gospodarcei procesu Wdrażaniapowzez
analizy opańe na informacjachstatystycznycha nie tylko popzez Werba|ne
ocenyogÓ|ne;
procesubudowaniaiWdrażaniastrategii.Zasada ta
Zasada uspołecznienia
Wynika zaróWno z reguły społeczeńslwa demokratycznego, jak też
informacyjnejfunkcji wszelkiego planowania. W procesie uspotecznienia
zainteresowane dokumentem grupy społeczne Wyrażająswoje preferencje
Wobec Władzsamorządowych,uczą się myś|eniastrategicznegoo sob|e I
mie.iscuswojejtożsamości.
Wreszcie, czują się wspo,łgospodarzami
wsze|kich
działańWspomagającychrozwój.

Wykorzystanie
tych zasad będzieoznaczało
zachowaniedokumentustrategii
w aktua|ności
W ciągucałegohoryzontu
czasowego.

W*ą
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