10 mln zł na rewitalizację. Na jakie remonty jeszcze
wystarczy kasy?
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W budżecie Rawy Mazowieckiej na inwestycje zaplanowano w sumie ponad 26,5 mln zł. W
czwartek (20.01) radni jednogłośnie przyjęli plan dochodów i wydatków miasta na 2022
rok.
Dochody miasta oszacowano na nieco ponad 100 mln zł. Planowane wydatki to prawie 113 mln zł.
Najdroższym zadaniem inwestycyjnym w tym roku znów będzie rewitalizacja. Dokończenie robót ma
kosztować 10 mln zł. Na listę zadań inwestycyjnych urzędnicy wpisali przede wszystkim te, które
zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. W wykazie znalazły się też zadania, na które udało się pozyskać
zewnętrzne dofinansowanie (łącznie ponad 13 mln zł).
Wykaz inwestycji w 2022 roku
dokumentacje techniczne:

- budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych między ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką
Rawką – 155 tys. zł
- poprawa dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska” – 400 tys. zł
- budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Skorupki – 120 tys. zł
- połączenie zbiorników Dolna i Tatar z uzyskaniem decyzji środowiskowej – 80 tys. zł
remonty, budowy:
- budowa i rozbudowa pięciu przejść dla pieszych przy ul. Kolejowej, ul. Łowickiej i ul. Południowej –
1 250 000 zł
- budowa i rozbudowa trzech przejść dla pieszych przy ul. Skorupki (skrzyżowania z ul. Warszawską i
ul. Ziemowita) i ul. Krzywe Koło (skrzyżowanie z ul. Łowicką) – 700 tys. zł
- modernizacja ul. Gąsiorowskiego, ul. Braci Świderskich, ul. Urbańskiego i ul. Jeżowskiej – 3,9 mln
zł
- budowa chodnika w ul. Reymonta – 300 tys. zł
- dotacja dla powiatu na remont al. 3 Maja i ul. Fawornej – 330 tys. zł
- dotacja dla powiatu na przebudowę ul. Tomaszowskiej (od ul. Wyzwolenia do ronda) – 466 tys. zł
- dotacja dla powiatu na przebudowę przejść dla pieszych na ul. Tomaszowskiej – 404 tys. zł
- zakup gruntów w zasoby komunalne – 200 tys. zł
- remont budynku przy pl. Piłsudskiego 4 – 200 tys. zł
- remont wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 – 60 tys. zł
- budowa wentylacji w budynku przedszkola nr 1 – 250 tys. zł
- wymiana nawierzchni placu zabaw przy żłobku – 120 tys. zł
- budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Kolejowej – 1,2 mln zł
- dotacja dla powiatu na rozbudowę szpitala – 1 525 000 zł
- budowa oświetlenia przy ul. Staffa i ul. Krasickiego – 35 tys. zł
- rewitalizacja os. Niepodległości i os. Solidarności – 300 tys. zł
- realizacja zadań wybranych w głosowaniu w ramach BO na 2022 rok – 200 tys. zł
- rewitalizacja centrum miasta – 10 mln zł
- poprawa efektywności energetycznej hali sportowej Tatar – 2,5 mln zł
- remont zaplecza hali sportowej Tatar – 1,5 mln zł
- ogrodzenie boiska treningowego przy stadionie miejskim – 100 tys. zł
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